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Tømrermester Esben Hansen
Ørkebyvej 3 · 5450 Otterup · Tlf.: 64 82 42 21

eh@esben-hansen.dk · www.esben-hansen.dk

På eget maskinsnedkeri og malerværksted tilbyder vi:
Fremstilling af døre og vinduer på specielmål. • Hastesager på kun 6 dage.

Omlakering af døre/vinduer, køkkener og andet inventar.
Færdigmalede bygningskomponenter mv. indenfor få dage!

Snedkerarbejde for andre tømrer-virksomheder. 

NORDFYNS EL APS UDFØRER 
EN BRED VIFTE AF YDELSER
• Alt inden for landbrug
• Salg af hvidevarer
• Alt inden for el-installation
•  Totalentrepriser 

bygningstegninger
• Solceller – solcelleanlæg

•  Varmepumper montering  
og service

•  Rådgivning og 
energioptimering

• Varmestyringer
• Ny-byg

Skåstrupvej 62, 5400 Bogense – Tlf: 64 81 28 17 / 40 52 80 61 – bj@nordfyns-el.dk

Husk håndværker-fradraget udløber i 
2017

Nye døre 
– eller mere plads?

Kontakt Poul Rasmussen. 
Vi har mere end 40 års erfaring!

Ring til os på 64 82 54 88
Hjorslevvej 23  |  5450 Otterup  |  prbyggeri.dk

• Hoved- og totalentreprise
• Nybygning, ombygning, tilbygning
• PORTAS døre, køkkener, trapper og lofter
• Tømrer- og snedkerarbejde
• Murer- og betonarbejde
• Tag- og facaderenovering
• Efterisolering
• Vinduer, døre, udestuer, glas
• Forsikringsskader
• Hal- og erhvervsbyggeri

Husk håndværkerfradraget – ny ordning i 2016

Udenfor almindelig  arbejdstid:

SMS

sms PR til 1204, så ringer vi dig op. 

PR BOLIGRENOVERING

• RING I DAG - TILBUD I MORGEN!
• ALTID HURTIGT TILBUD!
• ALTID FAST PRIS!
• ALTID RYDDET OP EFTER OS!
• ELLERS 10% AF PRISEN!

PR Boligrenovering, kerneydelser:
• Vinduer, døre og glas udskiftning
• Tag og tagarbejde
• PORTAS døre, køkkener, trapper og lofter
• Tømrer, murer, spjæld arbejde
• Forsikringsskader
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Husk håndværkerfradraget – ny ordning i 2016

Udenfor almindelig  arbejdstid:

SMS

sms PR til 1204, så ringer vi dig op. 

PR HALENTREPRISE

PR Halentreprise, kerneydelser:
• Hal- og erhvervsbyggeri
• Domicil
•  Ejendomsprojekter, rækkehuse m.m.

Kontakt Poul Rasmussen. 
Vi har mere end 40 års erfaring!

Ring til os på 64 82 54 88

Se mere på  
www.prbyggeri.dk  
eller ring 64 82 54 88

Hjorslevvej 23  |  5450 Otterup  |  prbyggeri.dk
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PR Boligrenovering:RING I DAG – TILBUD I MORGEN!

se: „Vi oplever stor efterspørgsel. 
Og vi er hele tiden på udkig efter 
flere dygtige folk“, udtaler Søren 
Haller Clausen fra Haller En-
treprises kontor på Industrivej 
i Ringe. Selvom virksomheden 
har hjemme på Midtfyn, udfører 
Haller Entreprise opgaver i hele 
landet.

Med en placering midt i 
landet oplever Haller En-
treprise stor efterspørg-
sel på elementmontage 
og slidlagsgulve. Virk-
somheden er vækstet til 
tredobbelt størrelse på 
blot 15 måneder.

Da Søren Haller Clausen i 2016 
forfulgte en mangeårig drøm om 
at gå selvstændig, valgte han at 

specialisere sig i elementmon-
tage og undergulve.

Haller Entreprise har allerede 
flere store byggeprojekter bag 
sig. Virksomheden har netop af-
sluttet en montageopgave på en 
10-etagers ejendom i Ørestaden, 
i samarbejde med Spæncom, og 
i øjeblikket udfører Haller En-
treprise bl.a. elementmontagen i 
den kommende Holbæk Havneby 
og fem store haller for LGT Logi-
tics i Horsens.

Selvom Haller Entreprise kun 
har eksisteret i knap 1½ år, 
står der erfarne kræfter bag 
Haller-brandet. Indehaveren, 
Søren Haller Clausen, har 15 
års erfaring som projektleder og 
afdelingschef i bygge- og anlægs-
branchen, hvor han blandt andet 
har været projektleder på Odins 
Bro i Odense og havnebyggerier 
i flere fynske kystbyer, herunder 
Forskerparken i Svendborg.

Undergulve med stort 
potentiale
Et nyt forretningsområde, som 
Søren Haller Clausen ser en 
stor fremtid i, er slidlagsgulve. 
Gulvene kan udføres med enten 
Thermotec eller Thermozell som 
isolering, og så snart vinteren 
slipper sit tag, støber Haller 
Entreprise 9000 kvadratmeter 
slidlagsgulve med Thermotec i 
Cortex Park i Odense.

Travlheden i byggebranchen 
mærkes også i Haller Entrepri-

Haller Entreprise ApS
Industrivej 18
5750 Ringe 
Telefon: 25 31 01 55 
shc@hallerentreprise.dk
www.hallerentreprise.dk

VI UDFØRER:

 �Råhusentrepriser�med�ho-
vedvægt�på�betonarbejde�
og�elementmontage
 �Betonarbejde
 �Fundamenter
 �Terrændæk�

 �Vægge�og�dæk
 �Bygværker
 �Elementmontage
 �Ejendomme
 �Erhvervsbyggeri
 �Haller�

ERFAREN PARTNER TIL 
ELEMENTMONTAGE 
OG UNDERGULVE

64 89 15 39

Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

Ørritslevvej 74 · 5471 Søndersø
www.soendersoe-el.dk

21 24 53 21

henrik@soendersoe-el.dk
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“Fællesnævneren for alle Lim-
popo & Diana Jagtrejsers type-
mæssigt vidtfavnende tilbud er, 
at vi er højt specialiserede, når 
det gælder dét at få vores kun-
der ud, hvor der på alle planer 
er mere end almindeligt højt til 
loftet”, fortæller direktør Tina 
Jeppesen. 

Mere end blot et  
hotelophold
”Tema og budgetmæssigt hen-
vender vores rejsekatalog sig til 
en bredt funderet kundekreds, 
der spænder lige fra privatkun-
der, foreninger og organisationer 
til virksomheder af alle typer og 
størrelser. I forhold til de profes-
sionelle kunders behov for af-
vikling af møder og konferencer 
markerer vi os ved, til konkur-
rencedygtige priser, at kunne 
tilbyde mere end blot et ophold 
på et luksuriøst dansk konferen-
cehotel.” 

Slotte, husbådshoteller og 
survival ture
”Vi tilbyder en række unikke 
muligheder for at afvikle såvel 
konferencer som bestyrelses-, 
strategi-, idéudviklings- og 

salgsmøder i nye inspirerende 
omgivelser. Destinationsmæs-
sigt rækker Limpopo & Diana 
Jagtrejser fra fantastiske slotte 
i den skotske vildmark til afri-
kanske lodges med mulighed for 
at gå på jagt. Man kan også væl-
ge at gå ombord på et sejlende 
sydafrikansk husbådshotel, hvor 
møderne afvikles på loungedæk-
ket, mens smukke landskaber 
glider forbi. 

Andre spændende tilbud i møde 
og konferenceregi er fiskeri i Is-
land og Norge, jagt og fiskeri ved 
Balatonsøen i Ungarn, bjergvan-
dring og rivercruising i Alaska/
USA og survival ture til Austra-
lien. Endelig byder vi på diverse 
oplevelsesmæssige kombina-
tionsrejser - Le Mans og små-
vildtsjagt mm. Når det kommer 
til deltagertallet, spænder vi fra 
smågrupper til store selskaber 
på 60-70 personer.” 

Safarieksperten med  
fokus på Afrika
”Via det selvstændige bureau Sa-
farieksperten, som deler adresse 
med Limpopo & Diana Jagt-
rejser, fokuserer vi på Afrika 

og spændende safarioplevelser i 
Kenya, Tanzania, Uganda, Zim-
babwe, Botswana, Namibia og 
Sydafrika. Hvert land har sine 
egne kvaliteter som safariland. 
Vi matcher den enkelte kundes 
ønsker og behov med det rig-
tige valg af destination. Udover 
Afrika tilbyder Safarieksperten 
rejser til Madagaskar, Seychel-
lerne og Mauritius.” 

Værdiskabende oplevelser
”Limpopo & Diana Jagtrejser og 
Safarieksperten byder på spæn-
dende oplevelser og intenst sam-
vær. Vores mangeårige erfaring 
og globale netværk af gode sam-
arbejdspartnere, er kundernes 
vigtigste garanti for altid at få 
oplevelser ud over det sædvan-
lige. Vi modtager ofte den kun-
defeedback, at destinationernes 
skønhed og eksotiske præg har 
inspireret dem til at tænke ud af 
boksen og netværke på innovativ 
vis. Og dét er noget der skaber 
værdi, både for investorer, med-
arbejdere og samarbejdspartne-
re samt ikke mindst for virksom-
heden som helhed”, slutter Tina 
Jeppesen. 

Limpopo & Diana Jagtrejser
Fåborgvej 240, 5700 Svendborg 
Tlf.: 62 20 25 40 - Fax: 62 20 25 42
info@limpopo.dk
www.limpopo-travel.dk

Safarieksperten
Tlf.: 56 36 25 45
info@safarieksperten.dk
www.safarieksperten.dk

Business as usual – eller en oplevelse for livet?
Bryd traditionen! Skift netværksmødet på golfbanen eller det årlige bestyrelses-
møde i konferencecentret ud med store vidder, smukke lodges og udsigten til at 
nedlægge noget ud over det sædvanlige – samtidig med at der netværkes på en 
helt ny måde med højt til himlen og plads til nye ambitioner.

Priseksempel 
på strategimøde 
i Sydafrika:

– Fly DK-Sydafrika

– Al Transport

– Ophold m/ helpension

– Dagsprogrammer m/safari

– Mødefaciliteter

– M.m.

Fra 13.995,- 
pr. person

4



videre til Kirkens Korshær i Bo-
gense. 

Til sidst tilføjer Anders Madsen; 
”Den feedback vi får fra kunder-
ne er imponerende positiv, vi får 
meget ros for vores nye måde at 
vise møblerne på og den service 
vi yder. Vi er ikke kun et møbel-
hus, vi er en seværdighed – vi er 
et mål for mennesker der er rej-
sende i oplevelser”. 

Moderne møbler fylder 
3.000 etagemeter i ”Den 
gamle Købmandsgård” i 
Bogense. 

Korn og foderstoffer, saltsild i 
tønder og kolonialvarer i sække 
er der ikke mere i ”Den gamle 
Købmandsgård” i Bogense. Det 
var ellers bygningernes bestem-
melse, da Nordfyns største køb-
mandsvirksomhed blev bygget og 
indviet i starten af 1700-tallet.
I dag er det moderne møbler, der 
fylder de 3.000 kvadratmeter 
stokværker i den smukke og vel-
holdte købmandsgård i hjertet af 
Bogense. Ejeren af møbelbutik-
ken er Anders Madsen. 

Han er anden generation som 
møbelhandler i Den gamle Køb-
mandsgård. Hans far, Svend 
Aage Madsen startede møbelbu-
tikken i 1969, og efter nogle år 
med en anden møbelhandler er 
virksomheden nu tilbage i stifte-
rens familie igen.

Altid blandt møbler
Jeg og mine søskende er vokset 
op i butikken, som var en spæn-
dende legeplads, siger Anders 
Madsen. Jeg er glad for at vende 
tilbage efter 16 lærerige år som 
ansat i møbelbranchen og for nu 
at blive ejer i et ungt team. 

Anders Madsen er udlært i Jysk 
Sengetøjslager og kommer fra 
en stilling i Idemøbler. Ideen om 
at overtage sin fars gamle butik 
har dog længe spøgt.

Jeg har hele mit liv befundet mig 
blandt møbler, så det har altid 
været en stor drøm for mig at få 
mit eget. 

Besøgende og kunder
Vi er så privilegeret, at tage vel 
imod gæster fra hele Danmark 
og en bred vifte af udenlandske 
turister – der elsker turen rundt 
i de historiske bygninger. 

Vi har sendt møbler til kunder 
i Tyskland, Japan, Færøerne, 
Norge, Island og rundt i fjerne 

egne af det danske rige. Anders 
Madsen fortæller; ”Den gamle 
Købmandsgård emmer af histo-
rie og med vores nye strategi 
indenfor branding og markeds-
føring, går vi stærkt ind for, at 
gøre Købmandsgården til en 
seværdighed og turistattrak-
tion – så når kunderne handler 
møbler, nyder de virkelig histori-
erne vi viser i form, af historiske 
fotos på væggene med passende 
tekster der repræsenterer de fø-
lelser, man får af stemningen fra 
- Der var engang, i  Den gamle 
Købmandsgård. Fra loftet i Køb-
mandsgården har vi brugt alle de 
gamle originale effekter og inven-
tar, til en anderledes og ny mo-
derne fortolkning af dekoration”.

Den Gode Service
Vores forretningsmodel er ydel-
sen af Den Gode Service. Vi 
bringer varerne ud til kunderne 
i ind og udland, uden ekstra om-
kostning for kunden, og skulle 
der stå et gammelt udtjent møbel 
i vejen for de nye, ja, så tager vi 
det med tilbage og bringer det 

Den Gamle Købmandsgård – Østergade 19 – 5400 Bogense Tlf.: 6481 1457 – info@dgk-mobler.dk – www.dgk-mobler.dk
Følg os på facebook: Den Gamle Købmandsgård

UNGT MØBELTEAM I 
HISTORISKE OMGIVELSER
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ET HÅNDVÆRKERTILBUD TIL 
DE NORDFYNSKE BILEJERE
Fleksibilitet, hurtigt og 
grundigt arbejde er i 
fokus hos Nordfyns Biler. 
Værkstedet i Søndersø 
sørger for at holde er-
hvervs- og pendlerbiler 
kørende.
Magnus Kristensen har siden 
han etablerede sig med Nordfyns 
Biler i Østergade i Søndersø sat 
fleksibilitet i højsædet.

Vi skal være både grundige 
og hurtige til at holde især er-
hvervsbiler og pendlerbiler kø-
rende, siger Magnus Kristensen. 
Nyere biler skal serviceres og 
repareres og hurtig tilbage til 
ejerne. Det er vi indstillet på.

Prioriteter værkstedet
Han nævner, at man i starten 
klargjorde egne biler til salg, men 
i dag har fået så meget, at lave på 
værkstedet, at det har prioritet.
Vi er tre på værkstedet og har 
moderne udstyr, så vi kan klare 
både service og garanti arbejder. 
Vi er også hurtige til at få forsik-
ringsskader udbedret, så ejerne 
ikke skal vente for længe på, at 
få bilen tilbage igen.

I forbindelse med forsikringsska-
der og værkstedbesøg i det hele 
taget, så kan Nordfyns Biler også 
klare en lånebil i reparationspe-
rioden. Og skulle man falde for en 
af virksomheden klargjorte biler, 
som er til salg. Så en man natur-
ligvis også velkommen.

Nordfyns Biler v/Magnus Kristensen
Østergade 18C, Særslev – 5471 Søndersø
Tlf. 23 34 51 45 – mail@nordfynsbiler.dk 

De tre automekanikere på værksted er grundige 
og hurtige. Det er fra venstre Jim Lønfeldt, Bøje 
Svendsen og mester selv, Magnus Kristensen.

Willy Jørgensen
Ørritslevgade 35

5450 Otterup
Telf. 64 82 18 03

wja@post10.tele.dk

OTTERUP BILSYN

BILSYN PLUS

Evt. tidsbestilling til bilsyn 

se siden bilsynplus.dk

Østrupskovgårdvej 3
5450 Otterup

firma@vintherweb.dk
Tlf. 64 82 33 81

 Er det tid for udskiftning af døre og vinduer

Så levere og monterer vi alle typer fremstillet
I både træ, plast og træ/alu. Alt sammen af høj 

kvalitet

Alle produkter er energi optimeret til klasse A og B

Vi tilbyder også alt andet inden for Tømrer- og  
Snedkerarbejde

Kontakt os for at høre nærmere.

ALT I TØMRER- 
SNEDKERARBEJDE 

& MASKINSNEDKERI

 6482 3381

6



06 UgeAvisen nordfyn Tirsdag 31. ok Tober 2017

Redaktionen

Bogense: Lokalredaktør på 
Nordfyn gennem knap tre år 
Flemming Mønster er rejst vi-
dere til et job som journalist 
på Avisen Danmark, mens 
Magnus Ørum Harkjær har 
overtaget jobbet som lokalre-
daktør på Nordfyn.

Torsdag den 2. november 
fra klokken 15.30 til 17 er der 
mulighed for at sige farvel til 

Flemming Mønster og goddag 
til Magnus Ørum Harkjær, når 
redaktørskiftet markeres ved 
en reception på redaktionen 
i Bogense.

Flemming Mønster afløste 
tilbage i 2014 Heidi Juel Skov-
rider som lokalredaktør på 
Nordfyn, men siden 1. sep-
tember har han været ansat 
som journalist på Jysk Fyn-
ske Mediers fælles avis "Dan-

mark", hvor han kører ud fra 
Aarhus. Magnus Ørum Hark-
jær har i denne forbindelse 
overtaget jobbet som lokalre-
daktør. Han kom til Nordfyn-
redaktionen i 2011, da han var 
praktikant hos Fyens Stiftsti-
dende, og i 2013 blev han fast-
ansat som journalist på den 
nordfynske redaktion.

Flemming Mønster har 
en lang karriere bag sig som 

blandt andet sportsjournalist 
hos Det Fri Aktuelt, redakti-
onschef på Århus Stiftstiden-
de, nyhedsredaktør på TV2 
Østjylland samt redaktions-
chef på Ekstra Bladet i Aarhus. 

Alle er velkomne til at kom-
me forbi redaktion og sige far-
vel og goddag. Tilmelding er 
ikke nødvendig. Avisen byder 
i dagens anledning på lidt at 
drikke og spise. 

Reception i anledning af redaktørskifte
sig farvel og goddag til tidligere lokalredaktør Flemming 
Mønster og den nye redaktør Magnus Ørum Harkjær.

Magnus Ørum Harkjær har overtaget jobbet som lokalredaktør 
på Nordfyn fra Flemming Mønster. Det markeres torsdag den 2. 
november med en reception. Foto: Louise Enstrøm
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Ny undersøgelse viser, at mange bilister føler sig utrygge i trafikken, når de

kører i mørke. Optiker Anders Fialla fra NYT SYN Otterup fortæller, at problemet

imidlertid kan afhjælpes ved hjælp af en brille med ZEISS DriveSafe glas, som er

et brilleglas designet til at give trafikanter bedre syn i mørke, samtidig med at

brillen giver dig et skarpt syn i hverdagen.

udsyn, orienteringsevne og overblik”, fortæller Anders

Fialla. DriveSafe brilleglassene kan blandt andet redu-

cere ubehaget ved blændinger fra modkørende, når du

kører i mørke. Anders Fialla tilføjer:

“DriveSafe glassene kan også
reducere ubehaget ved det
skarpe lys fra modkørende

biler, som har Xenon-
og LED-lygter”

DER ER SIKKERHED I AT SE GODT UD

”Med DriveSafe brilleglas kan du bruge dine briller

hele dagen, samtidig med at brillerne giver et

bedre syn i trafikken - især i mørke. Du kan få

DriveSafe glas i mange smarte og moderigtige

designerstel, så du behøver ikke skrue ned for

hverken coolness eller modefaktor, når du vælger

DriveSafe”, fortæller Anders Fialla. DriveSafe fås

desuden med både enkeltstyrke, glidende overgang

og sågar helt uden styrke.

Du finder NYT SYN Otterups hjemmeside på

nytsyn.dk/otterup, her kan du blandt andet selv

booke en 360˚ Synsanalyse. Følg desuden NYT SYN

Otterup på Facebook.

MANGE BILISTER FØLER SIG USIKRE I TRAFIKKEN I MØRKE

Ifølge data fra Wilke Markedsanalyse A/S oplever

50% af alle bilister og motorcyklister gener i forbin-

delse med blændinger fra modkørende trafik, og 43%

af alle der kører i mørke, tusmørke eller regn svarer, at

det er væsentligt vanskeligere at orientere sig i for-

hold til f.eks. cyklister og skiltning.

SE BEDRE NÅR DU KØRER I MØRKE

DriveSafe er udviklet af ZEISS og processen omkring

produktion og udvikling er foregået i tæt samarbejde

med den tyske bilindustri, som repræsenterer eliten

inden for den tilgængelige know-how og ekspertise på

området.

“DriveSafe er relevante for alle, der kan genkende si-

tuationer i trafikken, hvor dårlige vejrforhold forringer

DriveSafe fra ZEISS - Brilleglasset der kan reducere

ubehag ved blændinger i trafikken

Anders Fialla - Jernbanegade 41 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 28 28

Fra lukket industribygning til succeshistorie
stille udstyr til bl.a. camping, 
det maritime og møbelpolstring.
Selv om vores firmaer selvfølge-
lig drives som forretninger, er 
det vigtigt for os, at der også er 
plads til mennesker og plads til, 
at der kan tænkes lidt alterna-
tivt. Det kommer bl.a. til udtryk 
ved at vi har ansat en tidligere 
arbejdsløs, en flygtning, en flex-
jobber og en pensionist, siger Per 
Damkier.

På Tåsinge tæt ved 
Vindeby finder du Svend-
borg Lagerhotel og 
PasKram, hvor tidligere 
Taasinge Savværk lå. Per 
Damkier og hans hu-
stru Janne Søndergaard 
købte stedet i 2014, fordi 
det rummede spændende 
muligheder.

Vi fik repareret bygningerne og 
gjort stedet indbydende, siger 
Per Damkier, der råder over 2500 

kvm haller og administration. 
De tre haller rummer Svendborg 
Lagerhotel og Paskram, som 
parret selv driver. Desuden er 
noget af pladsen lejet ud.

På lagerhotellet kan man leje 
depotrum, få opbevaret sin båd, 
campingvognen, møbler og me-
get andet under gode og sikre 
forhold.

Paskram udvider  
aktiviteter
Med købet på Bjernemarksvej fik 
vores syfirma PasKram også me-
get bedre vilkår, siger Per Dam-
kier. I dag har Paskram et stort, 

lyst værksted og har kunnet ud-
vide sine aktiviteter betydeligt.

PasKram fremstiller alt til in-
dustrien, der kan gå i en syma-
skine så som beskyttelsesdrag-
ter til robotter og maskiner, små 
og store covers, forhæng og af-
dækninger til vision, maskiner, 
vogn, vinduer m.m.

Til private kan PasKram frem-

Svendborg Lagerhotel og Paskram – Bjernemarksvej 46B – Taasinge – 5700 Svendborg
Tlf.: 2231 7392 (Lagerhotel) og 5190 8150 (PasKram) – info@svendborglagerhotel.dk og paskram@paskram.dk
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LP Auto
– ring for uforpligtende tilbud

✔ Klargøring til syn

✔ Køb/salg af brugte biler

✔ Pladearbejde

✔ Autoreparationer

Tlf. 28 89 62 42
Åbent mandag-fredag 
kl. 8.00-18.00

Grønnegyden 23
5450 Otterup

www.hkp-morud.dk · tb@hkp-morud.dk

Lokalt håndværk

Alt i tømrer- og snedkerarbejde – eget værksted
Rugårdsvej 761 · 5462 Morud

hkp-morud.dk

Effektivt og moderne erhvervs- og boligbyggeri 
– i hele landet

Tømrerfirma Gert Fogt A/S og Murer-
firmaet Nordfyn A/S løser bygge- og 
renoveringsopgaver over hele Dan-
mark med centralt udgangspunkt ved 
Søndersø på Nordfyn.

Hoved- og fagentrepriser, indenfor 
større og mindre erhvervsbyggerier.

  Projektering, nybygning og  
renovering

  Begge virksomheder er medlemmer 
af Dansk Byggeri Garantiordning

Tømrerfirma Gert Fogt A/S
Pedersmindevej 15
5485 Skamby

Telefon: 64891500
Mobil: 40571500
gf@gertfogt.dk
www.gertfogt.dk 6489 1500
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Det går stærkt i den 
nordfynske virksomhed, 
der udover indehaver 
Brian Rasmus Hansen 
beskæftiger en fuldtids-
ansat sliber. Pr. 1. januar 
2018 forventer BKT Krom 
og Slib at ansætte en ny 
medarbejder med fokus 
på hårdforkromning  

”Der er stor travlhed i branchen, 
og på det seneste har vi inve-
steret i flere nye maskiner og 
kar”, fortæller indehaver Brian 
Rasmus Hansen. Jeg grund-
lagde virksomheden i 2014, og 
dens succes er ikke opstået fra 
den ene dag til den anden. Fast-
ansættelsen af en sliber i 2016 
bevirkede, at jeg kunne gå fra 
omkring 100 arbejdstimer om 
ugen til de 50-60 timer, der sæt-
ter dagsordenen i dag.”  

Ny medarbejder til  
hårdforkromning
”BKT Krom og Slib servicerer en 
typemæssigt bredt sammensat 
kreds af virksomhedskunder in-
denfor jern-, metal- og offshore-
industrierne. Et segment, der 
her og nu tegner sig for stigende 
aktivitet er værktøjsfabrikker 
og producenter af værktøj til 

plastikemner. Presalit A/S, der 
er blandt de førende aktører på 
dette specialområde, er en af 
vores store kunder. Til imødegå-
else af den stigende efterspørgsel 
forventer BKT Krom og Slib pr. 
1. januar 2018 at kunne ansætte 
en ny medarbejder med fokus på 
hårdforkromning af stempler, 
aksler og værktøj.” 

Kvalitet, dialog og  
leveringssikkerhed
”Der er kun to virksomheder 
i Danmark der forkromer og 
sliber samme sted – en kombi-
nation der sparer kunderne for 
fragtomkostninger og ventetid. 
Det karakteristiske for måden, 
vi har valgt at gribe tingene an 
på i BKT Krom og Slib, er, at vi 

ikke konkurrerer på prisen. I 
stedet lægger vi vægt på begre-
ber som kvalitet, dialog og leve-
ringssikkerhed, og det er noget, 
vores kunder sætter pris på. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere info”, slut-
ter Brian Rasmus Hansen.

BKT KROM OG SLIB

BKT Krom og Slib ApS
v./ Brian Rasmus Hansen
Sunekær 11
5471 Søndersø
Mobil: 20 21 31 29
bktkromogslib@gmail.com
www.bktkromogslib.dk

VI TILBYDER
Vi tilbyder hårdforkromning, 
korrosionsbeskyttelse og 
slibning af emner både med 
og uden krom. Med både 
slibning - og forkromnings-
process under samme tag, 
tilbyder vi således en kom-
plet løsning for vores kunder. 

Vi har 17 års erfaring inden-
for branchen, der henven-
der sig til en bred vifte af 
kunder indenfor jern/metal, 
off-shore industrien og den 
maritime sektor.
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SAMTALEN FØR DET GODE PORTRÆT

Winnie Synia, der er por-
trætfotograf med atelier 
i Bogense, bruger gerne 
byen, havnen og naturen 
som baggrund.

Winnie Synia er portrætfotograf 
og brænder for portrætter af 
mennesker. Hun er autodidakt 
og har arbejdet i Svendborg og 
har haft egen virksomhed i Bo-
gense i fem år.

Jeg har som selvstændig mange 
spændende opgaver, siger Win-

nie Synia. Når jeg bliver bedt om 
at portrættere en person, så bli-
ver jeg nysgerrig og prøver gen-
nem samtalen at lære personen 
nærmere at kende.

Jeg taler med dem, jeg skal por-
trættere, så jeg får et indtryk 
af, om de er humørfyldte, ef-
tertænksomme eller noget helt 
tredje. Jeg prøver at finde ind til 
deres personlighed. Dialogen gi-
ver ro og forståelse for opgaven.

Bruger miljøet
Det er ikke i ateliet i Østergade, 
at de fleste portrætter bliver 
skabt. Winnie Synia bruger ger-
ne miljøer såsom byen, industri, 
havn og natur til at skabe omgi-
velserne for sine portrætter. 

Den ene dag står jeg på et auto-
værksted, og de næste dage er 
opgaverne portrætter til valg-
plakater eller læger på OUH i 
Odense eller frisøren henne om 
hjørnet. 

Jeg elsker at skabe naturlige og 
uhøjtidelige billeder, der afspej-
ler de mennesker, som de er og 
hvor de er. Børn og familiebegi-
venheder er også en vigtig del af 
mit arbejde. 

Bevarer historien
Hun peger også på, at den digi-
tale identitet i dag er vigtig. Det 
er portrætter til platforme som 
instagram, LinkedIn og andre 
sociale medier og til virksomhe-
dens hjemmeside. 

Det er derfor vigtigere og vigti-
gere at fremstå synlig, skarp, 
smilende og nærværende på sit 
professionelle portræt. Det giver 
potentielle kunder et godt første-
håndsindtryk. 

Jeg oplever, at flere og flere kom-
mer forbi, fordi de gerne vil have 
deres digitale identitet styrket. 

Fotograf Winnie Synia – Østergade 4 – 5400 Bogense – Tlf.: 2991 0306 – winniesynia@gmail.com – www.winniesynia.dk
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TRÆFÆLDNING
Beskæring | Fældning | Styning | Opskæring

HAVEHJÆLP
Oprydning og fældning af buske | Buskrydning 

Fræsning | Hækklipning | Græsslåning 
Vertikalskæring | Stubfræsning 

Lettere gravearbejde

STUBFRÆSNING

Rasmus Doni
Mobil 5123 9108 | RD.handyman@hotmail.com
www.rd-handyman.dk | CVR. nr. 36297654

Nul bøvl
og ballade

DIN LOKALE 
VVSMESTER

Vi er din tekniske installatør indenfor:

 Energioptimering af vand- og varmeanlæg

 Varmepumper og jordvarmeanlæg

 Renovering af badeværelset

 Om- og tilbygninger

 Blikarbejder
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Fra den 2. januar åbner 
Bygma forretningen al-
lerede klokken 6.30.

Vi har skubbet lidt rundt på 
arbejdstiderne fra nytår, siger 
Flemming Rosendal, der er di-
rektør i Bygma Otterup. Vi har 
stigende forespørgsel fra vores 
håndværkskunder som gerne vil 
tidligere i gang. De får nu mu-
lighed for at komme både i Byg-
gecentret og på Trælasten fra 
kl. 6.30. Vi har fuld bemanding 
i alle afdelinger frem til klokken 
17. Vi har over en længere peri-
ode set, at der i den sidste halve 
time fra 17 til 17.30 ikke er den 
store omsætning. Det har vi ta-
get konsekvenserne af og skub-
bet det hele en halv time frem, 
således at vores nye åbningsti-
der på hverdage bliver kl. 6.30 – 
17.00 og lørdage kl. 9.00 – 13.00

Der er et stadig stigende kunde-
grundlag for Bygma i Otterup 
siden den omfattende moderni-
sering i 2015. De professionelle 
har fået mere travlt, og Bygma 
har fået et mere professionelt ud-
valg på hylderne.

Klædt på til jobbet
For Linda Nielsen er der også 
blevet mere at se til. Der er god 
gang i salget af arbejdsbeklæd-
ning i Bygmas tøjshop.
Synlighed betyder meget i dag, 
siger hun. Ikke kun i den mørke 
tid, men i det hele taget. Hånd-
værkere vil ikke kun præstere, 
men også ses og stå ved deres 
arbejde. Firmaerne vil gerne 
profilere sig med godt og sikkert 
arbejdstøj og fodtøj.

Man vil gerne stå ved, hvem man 
er, og derfor ser vi, at mange øn-
sker arbejdstøj med navn og logo. 

Den er vi med på og kan klare på 
kort tid, siger Linda Nielsen.

Råd om el-værktøj
I afdelingen for professionelt el-
værktøj er energien lagt i rådgiv-
ningen. - Vi har de førende mær-
ker, siger Erling Sørensen, der 
har ansvaret for Bygmas udvalg. 
Han lytter gerne til anvendelsen 
og giver gerne råd om det rigtige 
el-værktøj. 

Bygma har de bedste mærker på 
markedet, men ligeså vigtigt er 
det at rådgive om anvendelsen. 
Vi kan pege på Makita, DeWalt 
Festool og andre mærker.

Holder man sig til et bestemt 
mærke, så er der sparemulig-
heder i at have batteri og lader, 
som passer til de forskellige ar-
bejdsopgaver for el-værktøj, siger 
Erling Sørensen.

Bygma i Otterup 
ændrer åbningstider

BYGMA OTTERUP  Hjorslevvej 2  5450 Otterup  Tlf.: 6482 2233  otterup@bygma.dk  www.bygma.dk
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Bygma har de bedste mærker på markedet, 
siger Erling Sørensen. Men ligeså vigtigt er 
det at rådgive om anvendelsen.

Synlighed betyder meget i dag, siger Linda 
Nielsen. Håndværkere vil ikke kun præstere, 
men også ses og stå ved deres arbejde og 
firmaerne vil gerne profilere sig med godt og 
sikkert arbejdstøj og fodtøj.
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UDFØRER AL ARBEJDE  
MED MINIGRAVER.

RING 20 23 34 89

KP MINIGRAVER
FLYTTERUPGYDEN 31

5471 SØNDERSØ
TLF. 2023 3489

12

14

Anlæg for sikre forbindelser
derføring med stålrør og jordra-
ketter.
Firmaet har hovedafdeling i Søn-
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på solceller 

på vores 
hjemmeside
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Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre
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Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed
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•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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•  huset er varmt, når du kommer hjem
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•   nyde den friske rene luft
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 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l

Rådgivning

nnnnnnnnndddddddddddddd

Service

b b

pppppppppppppppp

Tryghed

w
w

w
.s

ka
m

b
ye

l.
d
k 

  
  

  
  

| 
  

  
  

 i
n
fo

@
sk

a
m

b
ye

l.
d
k

de
Skamby 

øre

w
sk

a
m

b
ye

l
d
kk

w
w

w

e 14 
kamby

e

k
b

l
d
k

Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l
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Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.
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Kunne du tænke dig at…
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•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l

Rådgivning

nnnnnnnnndddddddddddddd

Service

b b

pppppppppppppppp

Tryghed

w
w

w
.s

ka
m

b
ye

l.
d
k 

  
  

  
  

| 
  

  
  

 i
n
fo

@
sk

a
m

b
ye

l.
d
k

de
Skamby 

øre

w
sk

a
m

b
ye

l
d
kk

w
w

w

e 14 
kamby

e

k
b

l
d
k

Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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•  huset er varmt, når du kommer hjem
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem
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Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft

Så kontakt os for en uforpligtende snak om luft/luft varmepumpe 

i Nordisk kvalitet tilpasset det danske vejr.

                

 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed
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Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem

•   passe på indeklimaet

•   nyde den friske rene luft
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 Vi ved hvad vi snakker om…

Spar op til 60% på varmeudgifterne

Service RådgivningTryghed

1-4 annonce Skamby El _90x131.indd   1 15/11/12   08.35

Dit lokale TS-center

Bredgade 14 
5485 Skamby 
Tel. 6485 1274

Følg 
produktionstal 
på solceller 

på vores 
hjemmeside

g

Få din el-måler til at løbe baglæns eller 
fang vinden og spar penge på din elregning. 
Lad os lave en beregning på dit forbrug og 
din økonomi. 
Vi sikrer dig nogen af  markedets bedste 
 produkter indenfor varmepumper, 
 solcelleanlæg, husstands vindmøller 
samt  jordvarmeanlæg. 

– Vi ved hvad vi snakker om…

GRØN ENERGI
- bedre end penge i banken

SKAMBY EL 
- din lokale el installatør indenfor:
• Grøn energi • El eftersyn
• Nye installationer • Reparationer
• Landbrug & industri • Motor - nye samt rep.

samt meget andet - bare det har med EL at gøre

l

Rådgivning

nnnnnnnnndddddddddddddd

Service

b b

pppppppppppppppp

Tryghed

w
w

w
.s

ka
m

b
ye

l.
d
k 

  
  

  
  

| 
  

  
  

 i
n
fo

@
sk

a
m

b
ye

l.
d
k

de
Skamby 

øre

w
sk

a
m

b
ye

l
d
kk

w
w

w

e 14 
kamby

e

k
b

l
d
k

Mød os på

Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.

•   undgå frost- og fugtskader

•  huset er varmt, når du kommer hjem
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Kunne du tænke dig at…
•   spare op til 60% på varmeregningen ved at skifte til en  
  varmepumpe, hvis du har elvarme.
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klaus@nordfyns-autogenbrug.dk
www.nordfyns-autogenbrug.dk

VI SKÅNER MILJØ OG ØKONOMI

NORDFYNS AUTOGENBRUG
v. Klaus Landtved

Søndergårdsvænget 13 · 5450 Otterup
TLF. 64 82 50 82

klaus@nordfyns-autogenbrug.dk
www.nordfyns-autogenbrug.dk

KIG FORBI VORES WEBSHOP
VI HAR OVER 8000 DELE PÅ LAGER.

RING 64 82 50 82

Har rammen til en 
vellykket familiefest...
(Fyns populæreste tilbud med overnatning)

• Velkomstdrink

• 3 retters veltillavet selskabsmad

• Kaffe og småkager

• Natmad

•  Hvidvin, rødvin, portvin, øl, vand,  
vermouth af libitum

• Lys og blomster

• Kvalitet til populær pris

Giv deres
gæster et
  TILBUD:
Overnatning i dob-
beltværelse inklusive 
stor morgenbuffet. Lørdag og 
helligdage: Fra kr. 150,- 195,-
Søndag til fredag gives 15% 
rabat. Rabat i 3- og 4-sengs 

værelser. Alene på værelset 
alle dage fra 195,- 300,- 
Miljøtillæg pr. person 
pr. ophold 17.50 v. 
overnatning.

• Dagskursus kr. 330,-

•  Kursusdøgn: fra kr. 695-855,- 
i enkeltvær. 15% rabat i dobb. 
vær. miljøtillæg 35,-

•  Gourmetophold: 
fra 550,-

• Diner Transportable

•  Turistbusser modtages

•  Tilbud søndag: 
3 retter kr. 149,-

Brunch
pr. couvert

179,-

Fra

459,-
Drikkevarer

ud over 7 timer:

45 kr./time

Fest
til fast pris fra

339,. pr. pers.

samme ejer siden 1972.
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TAGER SIG AF DET 
GROVERE GRØNNE

landsbrugsuddannet og tidligere 
har været fodermester.

Men jeg skal ud i den friske luft 
og tage fat på de tungere opga-
ver. Jeg klarer gerne plæner og 
hække, men er ikke så meget til 
bede med blomster. Jeg har ma-
skiner til at hjælpe mig, og jeg 
kender til alt det om sikkerhed, 
så træfældning ikke går ud over 
huset og omgivelserne.

RD HANDYMAN - Rasmus 
Doni - tager sig af fæld-
ning og stubfræsning. 
Han tager det tunge 
arbejde og rydder op i 
fynske haver for både 
private og erhverv.

Rasmus Doni har slået sig ned 
på Nordfyn i Enghaven mellem 
Askeby og Jullerup og startet 
virksomheden RD-Handyman. 
Hans speciale er det tungere 
grønne arbejde i parker og i pri-
vate haver.

Jeg har en forkærlighed for be-
skæring, træfældning, stubfræs-
ning, siger Rasmus Doni. Det er 
der sæson for lige nu, men jeg 
tager mig også af klipning af 
plæner.

Han rydder gerne op i gamle 
haver, så der kommer luft ind i 
omgivelserne. Fældes der træer, 
så afleveres det klar til kløvning 
og lagring. Han arbejder gerne 
for offentlige institutioner, bo-
ligforeninger, virksomheder og 
private haveejere.

Jeg er mest til det grovere grøn-
ne, siger Rasmus Doni, som er 

RD-HANDYMAN
Enghaven 14 | 5471 Søndersø
Tlf.: 5123 9108 | rd.handyman@hotmail.com
www.rd-handyman.dk

Dagli’ Brugsen Særslev

til ældre medborgere. I den nye 
butik samles alle postfunktioner 
under en hat. Hermed bliver det 
lettere at afsende og modtage 
post, hvad enten man benytter 
Post Nord, GLS eller DAO. Sam-
tidigt bliver vores bake-off til en 
tag-selv-bake-off, så kunderne 
sparer tid ved kassen. Vi glæder 
os til den ny butik står færdig”, 
slutter Tony Thygesen.   

Lokalområdets primære 
dagligvarebutik beskæf-
tiger i dag 19 ansatte, og 
i 2018, hvor den har 130 
års jubilæum, bringes 
forretningens fysiske 
rammer via et større 
ombygningsprojekt up to 
date med Coops fremti-
dige indretningskoncept 

”Den 1. januar påbegynder Dag-
li´ Brugsen Særslev et større om-
bygnings og renoveringsprojekt, 
som bringer forretningen up to 
date med Coops nye indretnings-
koncept SM20”, fortæller uddeler 

Tony Thygesen. ”Med undtagel-
se af mandag, tirsdag og onsdag 
i UGE 2, holder butikken åben 
i hele ombygningsperioden. De 
ny lokaler indvies lørdag i UGE 
9. Det ny indretningskoncept 
skaber øget fokus omkring de 
mest populære indkøbsområder 
- frugt/grønt, kød og vin. Derud-
over udstyres butikken med et 
helt nyt CO2-anlæg. Det betyder 
i indretningsperspektiv, at vi får 
nyt gulv, nye køle/frysediske og 
en mere åben, let tilgængelig bu-
tik for alle.”    

Et naturligt samlingssted
”Som byens eneste dagligvare-
forretning er Dagli´ Brugsen 
Særslev et naturligt samlings-
sted for hele lokalområdet. Vi 

fører et bredt varesortiment, 
som prismæssigt matcher lig-
nende Coop-forretninger i de 
større byer. Derudover byder vi 
på lokale avistilbud og discount-
serier. Som dagli´ brugs løser 
vi en række serviceorienterede 
opgaver i lokalområdet. Blandt 
andet kører vi hver torsdag ud 
med varer til diverse institu-
tioner og hver anden torsdag 

Dagli’ Brugsen Særslev – Vestergade 18, Særslev – 5471 Søndersø – 06202@coop.dk – www.daglibrugsen.dk



Entreprenør Preben Guldberg
Maderupvej 135 – 5471 Søndersø – Tlf.: 20 44 02 59

p.guldberg@gmail.com – www. entreprenør-kloakmester-nordfyn.dk

ENTREPRENØR 
PREBEN GULDBERG 

Etablerer drænsystemer til huse, have og mar-
ker. Med et godt dræn sikres et sundt indekli-
ma, der øger værdien af dit hus og forebygger 

skader på huset.

I ældre huse er dræn særlig vigtigt, fordi fugt 
og regnvand kan trænge gennem mursten eller 
gulv. Et godt omfangsdræn er ofte løsningen til 
fugtproblemer. Formålet med et omfangsdræn 

er, at lede fugt og vand væk fra dit hus.

ENTREPRENØR / KLOAKMESTER / DRÆN
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Lunds Hotel med ro og fornuftige priser
Badehotellet ved den 
gamle fiskerihavn i 
Bogense er udenfor 
badesæsonen et godt 
udgangspunkt for gæster 
fra erhvervslivet med 
ærinder på Fyn

I sommerhalvåret er det overve-
jende feriegæster, der finder frem 
til Lunds Hotel, som benævner 
sig selv som Danmarks mindste 
badehotel. Hotellet ligger ved 
havnefronten i den idylliske gam-
le fiskerihavn i Bogense.

I vinterhalvåret er det ofte tilrej-
sende med ærinder på Fyn, der 

finder vej til Bogense, siger ho-
telejer Jan Stig Møller. Det kan 
være ønsket om en miniferie i 
hyggelige omgivelser i den nord-
fynske købstad.

Fornuftige priser
Som en del af det lokale er-
hvervsliv vil jeg gerne give kolle-
ger i erhvervslivet mulighed for 
at tilbyde deres kunder og med-
arbejdere afslappende ophold til 
en fornuftig pris.

Lunds Hotel har gode værelser, 
og der er gratis Wi-Fi og gode 
parkeringsmuligheder, så af-
standene på Fyn spiller en min-
dre rolle for gæster fra erhvervs-
livet. Hotellet har plads til en 
snes overnattende gæster. 

Ro og nærhed
Det er et roligt og attraktivt over-
natningssted for erhvervsfolk 
med ærinde på Fyn eller gæster, 
der ønsker en miniferie, eller som 
planlægger et familiebesøg i om-
rådet. Vi sørger for fin morgen-
complet, og der er gode restau-
ranter i centralt i Bogense.

Foruden egne værelser kan ho-
tellet tilbyde lejligheder i forbin-
delse med for eksempel møder 
eller familiesammenkomster i 
Bogense og oplandet.

Opholdet kan kombineres med 
golf på H.C. Andersen Golf, som 
har åbent hele året, og hvor der 
også er restaurant, siger Jan 
Stig Møller. 

Lunds Hotel | Østre Havnevej 24 | 5400 Bogense | Tlf.: 7630 1601 | info@lundshotel.dk | www.lundshotel.dk

Ved Otterup Hallerne · Stadionvej 50 · 5450 Otterup · Telefon: 6482 2343

BESTIL VORES LÆKRE SEKS-
RETTERS NYTÅRSMENU 2017

BESTILLING
6482 2343 // 2612 0401

ulrik@otterupbowlingcenter.dk
otterupbowlingcenter.dk

AFHENTNING
Menuen afhentes i Otterup Hallen

Lørdag den 31. december 
Mellem kl. 12.00-14.00

Betalingen skal se senest den 29. december

FORRET
Sandart bagt med krydderurtpanade, grøn mayonaise, sort 

cherrytomat, salturt, dild og skovsyre

MELLEMRETTER
Terrin af and, kylling og foie gras med ristet brioche, frisse-sa-

lat, ribs og en rug/nødde-crumble

Røget and med rødbede-solbærsauce, friteret 
og syltet rødbeder

HOVEDRET
Rosastegt kalvefilet med glaserede gulerødder og persillerød-
der. Syltede rødløg, malt crunch, tallerkensmækker madeira-

sauce og stegte petit kartofler

DESSERT
”Tarte au citron”. Citrontærte med marengs, hindbær, 

chokolade og citronverbena.

”Flødebolle”. Vanilje- og hindbærparfait-is overtrukket med 
chokolade på marcipanbund og pyntet med tørrede hindbær.



 DEHNshort 
– BESKYTTELSE VED LYSBUEFEJL

tersyn, reglerne foreskriver. Den 
periodiske afprøvning følger de 
internationale normer på områ-
det, og udføres efter fabrikan-
tens anvisninger hvert sjette år. 
Hvis det ønskes kan vi også ud-
føre det årlige eftersyn af spæn-
dingsvisere for vore kunder. 

Det danske datterselskab 
af den tyske koncern 
DEHN + SÖHNE GMBH & 
Co. KG er specialiseret i 
sikkerheds-løsninger til 
el-anlæg – lynbeskyt-
telse, personsikkerhed, 
kabeltilbehør og nød-
strømsanlæg til alle 
slags installationer

DEHNshort system er en ny-
udviklet sikkerhedsløsning til 
forhindring af lysbuedannelse i 
større el-tavler. Allerede når en 
første gnist viser sig, kortslutter 
systemet på få millisekunder og 

el-tavlens forsyning afbrydes. 
Kortslutningen afbrydes så tid-
ligt, at skader i form af brand og 
eksplosion undgås. Herefter kan 
defekte dele hurtigt udskiftes, 
så kundevirksomhedens nedetid 
minimeres. 

Personligt  
sikkerhedsudstyr
Når man arbejder med strømfø-
rende elinstallationer i drift, vil 
der altid være risiko for uheld 
og at lysbuer kan opstå. DESI-
TEK tilbyder et bredt sortiment 
af personligt sikkerhedsudstyr. 
Det omfatter blandt andet lys-
buesikre handsker i specialud-
viklede strækmaterialer med 
indbygget sikkerhed. Dertil 
kommer ansigtsvisirer, jakker, 

overalls og bukser – alt sammen 
i lysbuesikre, brandhæmmende 
materialer. 

Periodisk afprøvning af 
spændingsvisere
Endelig tilbyder vi periodisk 
afprøvning af spændingsvisere 
som supplement til det årlige ef-

DESITEK A/S | Sunekær 8 | 5471 Søndersø | Tlf: 63 89 32 10 | Fax: 63 89 32 20 | desitek@desitek.dk | www.desitek.dk

Hurtig service også 
når skaden er sket
Vinterføret kan give 
skader på bilens ka-
rosseri og mekaniske 
dele. Den service kla-
rer MJ Autocentrums 
skadecenter i Bogense 
hurtigt og sikkert,

Det er de færreste, der kan und-
være deres bil i det daglige. Er 
der tale om en erhvervsbil eller 
pendlerbilen, så kan et glatfø-
reuheld forårsage en masse bøvl.

Det kender vi alt for godt, siger 
Mogens Jensen fra MJ Autocen-
trum i Bogense. Han har et karos-
seri og skadecenter og mange års 
erfaring i udbedring af skader.

Jeg får anmeldt skaden og pa-
pirarbejdet kommer hurtigt på 
plads. Er der behov for en gratis 
lånebil, så klarer vi også det.

Service på alle bilmærker
MJ Autocentrums skadecenter 
er fleksibelt og går hurtigt gå 
i gang med udbedringen af de 
skadede dele.

Vi gennemfotograferer skaden 
og noterer de dele, som skal ud-
skiftes, siger Mogens Jensen. Vi 
får i løbet af kort tid OK fra bil-
ejerens forsikringsselskab.

Vi servicere alle bilmærker. Vi 
tjekker den også gerne i forbin-
delse med syn og vi kan sørge for 
udskiftning af dæk og er der tale 
om udskiftning forude eller rep. 
af stenslag, så ordner vi også det 
hurtigt. Vi kan i forbindelse med 
dette tilbyde en gratis lånebil.

MJ Autocentrum | Mekonomen | Jyllandsvej 1 | 5400 Bogense | Tlf.: 27 20 15 06 | mogens@mj-autocentrum.dk | www.mj-autocentrum.dk 
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VIND OG MASKINER

REPARATION OG SALG AF 
GRÆSSLÅMASKINER

Jørgen Hansen
Løkkemarken 12

Uggerslev, 5450 Otterup

TLF: 4092 7247

Autoteknik Særslev ApS

Autoteknik Særslev ApS – Vestergade 81 – 5471 Søndersø
Telefon: 64841180 – saerslev@autoteknik.dk – www.autoteknik-saerslev.dk

VI TILBYDER FINANSIERING 
GENNEM SANTANDER:

Salg af nye og brugte biler

Reparationer af alle bilmærker

Finansiering af brugte biler

Nordfyns Biler v/Magnus Kristensen – Østergade 18C, Særslev 
5471 Søndersø – Tlf. 23 34 51 45 – mail@nordfynsbiler.dk 

Køb-Salg-Bytte • Autoreparation 
Klargøring til syn • Dækservice 
Karrosseri/skader • Rustarbejde 
Varevognsservice • Diagnosetester 

SNAVEVEJ 37, 5471 SØNDERSØ
TLF. 64 89 13 85 - 23 60 16 34
www.tomrer-madsen.dk . madsen@tomrer-madsen.dk

Garanti
for kvalitet!• Vinduer døre eller nyt tag

• Tilbygning, nybygning, forsikringsskader

• Hovedentreprise inkl. byggetilladelse og tegning

• Din garanti for at arbejdet er færdig til den aftalt tid og pris

• Specialarbejde udføres efter mål på eget værksted

Vi kører overalt på fyn kontakt os på tlf. 64 89 13 85

Find os på
Facebook
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• Vinduer døre eller nyt tag
•  Tilbygning, nybygning, 

forsikringsskader
•  Hovedentreprise inkl. 

byggetilladelse og tegning
•  Din garanti for at arbejdet er 

færdig til den aftalt tid og pris
•  Specialarbejde udføres efter mål 

på eget værksted

Tved Forsamlingshus
...morskab og fest - Christian er bedst…
Skolevej 4 · 5700 Svendborg · Tlf : 6221 4915
tvedforsamlingshus@post.tele.dk
www.tved-forsamlingshus.dk

Selskaber- mad ud af  
huset og smørrebrød



Vi tilbyder blandt andet:
· Erhvervsrengøring

· Kontorrengøring

· Klinikrengøring

· Hovedrengøring

·  Rengøring af skoler og 
institutioner

· Håndværkerrengøring

· Ejendomsservice

· Facade- og skiltevask

· Fjernelse af graffiti

·  Vinduespudsning op til 
25 m højde

Klassisk Rengøring ApS, Tlf. 60 62 10 48, Korsgade 22, 5700 Svendborg
info@klassiskrengoering.dk / www.klassiskrengoering.dk 

Fokus på høj kvalitet, relation og hygiejne
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Café Victoria Douglashuset
Café Victoria Douglashuset er 
året rundt vært for en lang ræk-
ke spændende arrangementer – 
eksempelvis omkring tapas, vin 
og øl. Følg med på vores Face-
bookside

Da Tim og hustruen Vivi 
Hjortebjerg i april i år 
overtog den smukt belig-
gende cafe og restaurant 
med tilhørende selskabs-
lokaler fik lokalområdet 
en helt ny gå-i-byen-
mulighed 

”Det har længe været en ud-
bredt opfattelse, at Café Victoria 
Douglashuset skulle være forbe-
holdt golfere, men intet kunne 

være mere forkert”, siger restau-
ratør Tim Hjortebjerg. ”Alle er 
særdeles velkomne her. Vi holder 
åbent alle ugens dage fra 11-21. 
Sortimentsmæssigt byder vi på 
en mindre udgave af det kendte 
og populære menukort fra sø-
sterrestauranten Café Victoria 
i Rosengårdcentret. Det betyder 
lækre a la carte retter, dejlige 
frokostmenuer og skønne, lette 
aftensmåltider.

Douglashuset er et fantastisk 
hus i utroligt smukke omgivelser 
med en helt formidabel udsigt. 

Vores efterspurgte selskabsloka-
ler har plads til 85 gæster. Fra 
den 25. november til den 17. de-
cember står der hver lørdag/søn-
dag julebuffet på programmet 
fra kl. 12-15. Et andet populært 
tiltag er Cafe Victorias 4-retters 
nytårsmenu til afhentning. Sid-
ste år kunne vi melde totalt ud-
solgt allerede den 15. december. 
I år er kapaciteten udvidet, men 
da nytårsmenuerne afsættes ef-
ter først til mølle princippet, gæl-
der det om at være hurtig på ta-
sterne”, slutter Tim Hjortebjerg.    

Café Victoria Douglashuset
Langesøvej 139, 5462 Morud
Tlf.: 65 96 40 04 – info@cafe-victoriaodense.dk
cafe-victoriagolf.dk

Lej en campingvogn 
-nemt, billigt og ligetil

privat-campingudlejning.dk
Udlejning af campingvogne fra private til private

Bliv udlejer 
-lej din campingvogn ud  

•	 Vi	udlejer	din	campingvogn	
når	du	ikke	selv	benytter	den.

•	 Vi	står	for	annoncering,		
kontakt	til	lejer,	lejekontrakt,			
inddrivelse	af	depositum		
og	lejebeløbet.

% +45 70 23 43 44 - info@privat-campingudlejning.dk

•	 Vi	tilbyder	dig	kørende	cam-
pingvogne	fordelt	over	hele	
Danmark.

•	 Alle	campingvogne	er	pri-
vatejede	og	indrettede	med	
personlige	ting	som	skaber	
hygge	og	varme	i	vores	
vogne.

•	 Alle	er	synede,	gastestede	
og	forsikret.

•	 Der	er	også	mulighed	for	
langtidsleje	f.eks.	i	forbindelse	
med	husombygning	osv.

Leje eller udlejning-kontakt	mig	og
få	en	snak.

SIMON HANSEN
tømrermester

Rudgårdsvej 774 – 5462 Morud – Tlf. 20 40 71 80
info@simon-hansen.com – www.simon-hansen.com

TØMRERMESTER SIMON HANSEN 
udfører opgaver for både 

private samt erhvervsdrivende



TILBYDER OGSÅ ARRANGEMENETER EFTER ØNSKEINDHENT TILBUD
TEMA AFTENER I 2018:
16. januar - Clairvoyant Lotte Mariah

Januar måned - for kræftramte kvinder og 
pårørende (se nærmere dato på face-
book) og Stay Fie May

Januar & februar 2018 - præmie spil

ÅBENT HELE ÅRET

Café Solo
Adelgade 89 – Bogense
Tlf. 22 77 53 64
Åben fra: 10:00-20:00
Følg os på facebook!
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BOGENSE HOTEL - ad libitum
andet husets vine ad libitum til 
selskaber og vores tilrejsende 
overnattende gæster.

Vi hører ofte fra vore Spot deal-
gæster, at de er meget optaget af 
naturen og af det hyggelige by-
miljø, siger Inge Marie Kasper-
sen. Vi hører også fra de lokale 
handlende, at nye gæster kan 
lide at handle i byen, og det glæ-
der vi os naturligvis alle over på 
Bogense Hotel.

Spot-deal-tilbud trækker 
gæster til Bogense. De 
nyder naturen, købstaden, 
maden og opholdet på det 
gamle familiehotel.

Spot-deal er nyt og moderne, og 
det har danskerne taget til sig. 
Det mærker man særdeles tyde-
ligt på Bogense Hotel. Det nye og 
moderne overskygger ikke den 
nærmest historiske stemning, 
der råder i den gamle købstad og 

i det familievenlige og gæstfrie 
hotel.

Stemningen er god, når restau-
ranten er fyldt med glade gæster, 
siger Inge Marie Kaspersen. Det 
sker ofte nu, efter vi er kommet 
på landkortet med Spot-deal. Så 
er vore halvthundrede værelser 
med120 sengepladser ofte fuldt 
bookede, og der er travlt i køk-
kenet.

Inge Marie og Torkild Kasper-
sen har drevet Bogense hotel i 

40 år og altid med god mad, tra-
ditioner og atmosfære.

Populære priser
Vi har altid været kendte på 
Fyn, men har nu fået hele Dan-
mark som opland, siger Inge Ma-
rie Kaspersen. 

Bogense Hotel har fortsat året 
igennem mange lokale gæster og 
selskaber. Det giver travlhed og 
anledning til yderligere service i 
form af festarrangementer med 
populære priser og med blandt 

BOGENSE HOTEL – Adelgade 56 – 5400 Bogense – Tlf.: 6481 1108 – info@bogensehotel.dk – www.bogensehotel.dk

Søndersø El-Service ApS 
har eksisteret i mange år.

Virksomheden blev startet til-
bage i 1980 og har pt. 3 ansatte. 
Virksomheden har til huse dels 
på Langebyende14, 5471 Søn-
dersø som er postadresse og dels 
på Kanalvej 154L, 5000 Odense 
C hvor der er værksted og vare-
modtagelse.

Den nuværende ejer Henrik Jør-

gensen overtog Søndersø El-Ser-
vice den 1. januar 2000.
Henrik Jørgensen havde på det 
tidspunkt været el-installatør si-
den 1990. Og virksomheden har 
derfor en solid ballast inden for 
branchen.

Vores formål har hele tiden væ-
ret klokkeklart, nemlig at levere 
elektriske installationer på et højt 
håndværksmæssigt niveau til pri-
vat- og erhvervskunder på Fyn.

Den nuværende indehaver Hen-
rik Jørgensen har således været 
med det meste af tiden.

En ting har dog aldrig ændret 
sig – og det er Søndersø El-Ser-
vice’ fokus på kundepleje.

At have tilfredse kunder, som 
kommer igen og igen er nemlig 
fundamentet i vores virksom-
hed.

Søndersø EL-Service ApS • Langebyende 14, 5471 Søndersø / Kanalvej 154L, 5000 Odense C • Tlf.: 21 24 53 21 • firma@soendersoe-el.dk • www.soendersoe-el.dk

64 89 15 39

Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

Ørritslevvej 74 · 5471 Søndersø
www.soendersoe-el.dk

21 24 53 21

henrik@soendersoe-el.dk



FRU NIELSENS KØKKEN
Kvindevadet 9, 5450 Otterup
info@frunielsenskoekken.dk

Telefon: 64 82 41 35

– Kurser og selskaber

– Firmafrokoster

–  Events (i samarbejde 
med HCA Airport – ex. 
check in & security 
check)

–  Salg af forplejning 
inden take off

Fru Nielsens Take Off  
tilbyder

FRU NIELSENS TAKE OFF
Lufthavnvej 131, 5270 Odense N
takeoff@frunielsenskoekken.dk

Telefon: 25 26 29 42

Tlf. 40 17 87 01

FLYTNING & FIRMATRANSPORT
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Vil måles på service 
og kundetilfredshed

og derfra løser medarbejderne 
elinstallationsopgaver i hjem-
byen og på det meste af Fyn og i 
trekantområdet.

 Martin Nielsen har nylig haft en 
større totalopgave ved et af Vest-
fyns største bilfirmaer A. Niel-
sen A/S, der er Opel-forhandler i 
Middelfart og har udvidet med en 
kontortilbygning og et nyt værk-
stedsmiljø.

Her har vi stået for el-arbejdet 
både inde og ude, siger Martin 
Nielsen. Resultatet er med til 
at understrege, at belysning 
ikke kun er et spørgsmål 
om at kunne se og kunne 
blive set, men også 
er vigtigt ud fra et 
arbejdsmiljø- og et 
æstetisk synspunkt.

El-installatørforretningen 
Martin Nielsen i Bogense 
har sørget for vinterbe-
lysningen i den gamle 
købstad i et travlt år. 

Martin Nielsen - El-installa-
tørforretningen i Bogense - har 
sørget for mere lys i hjembyen i 
den mørke tid. Vinterbelysnin-
gen i byens gader er i udført i 
samarbejde med Handelsstands-
foreningen og kommunen, og i 
indeværende år er der også kom-
met belysning på byens gamle og 
smukke rådhus.

For os er vinterbelysningen i den 
indre by nu blevet en tradition, 
som skaber hygge og tiltrækker 
kunder til forretningerne i Bo-

gense, siger Martin Nielsen. Det 
har man opnået i byens gader, så 
alle i den mørke tid kan glæde 
sig over at færdes i den smukke 
gamle købstad.

Martin Nielsen overtog el-instal-
latørforretningen i 2010 efter sin 
far. Han har i 2017 med sine fem 
medarbejdere haft et travlt år 
med en voksende kundekreds. 

Opgaverne er meget forskellige, si-
ger Martin Nielsen. Vi har et stort 
udvalg af hvidevarer og udfører el-
arbejde i mange private hjem, in-
stitutioner og virksomheder, og for 
os er kundetilfredshed og service 
det, vi gerne vil måles på.

Totalopgave i Middelfart
På Jyllandsvej er der udstilling 
af hvidevarer, lager og værksted, 

Elinstallatørforretningen Martin Nielsen – Jyllandsvej 9 – 5400 Bogense
Tlf.: 64 81 14 26 –  kontor@elnielsen.dk – www.elnielsen.dk

Lunds Hotel | Østre Havnevej 24 | 5400 Bogense
Tlf.: 7630 1601 | info@lundshotel.dk | www.lundshotel.dk

Lunds Hotel med ro 
og fornuftige priser

– Lej værelse

–  Kig forbi vores lækre 
Café

–  Oplev hyggen i 
Bogense
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terrasser samt almindelig ved-
ligeholdelse. Et typisk eksem-
pel på vores arbejde for private 
kunder er etableringen af ind-
kørsler. Over hele linjen leverer 
vi kvalitetsarbejde til aftalt tid 
og pris, og alle interesserede er 
velkomne til at kontakte firmet 
og høre mere”, slutter Kristian 
Skov Jørgensen. 

Det nordfynske bygge-
firma, der grundlagdes 
i 2014 af indehaver Kri-
stian Skov Jørgensen 
som en solovirksom-
hed, beskæftiger i dag 
to ansatte og løser en 
bred vifte af opgaver 
indenfor beton-, mu-
rer- og anlægsområdet

”Jeg er uddannet bygningsstruk-
tør”, indleder Kristian Skov 
Jørgensen og fortsætter: ”Det 
betyder, at jeg kompetencemæs-
sigt dækker et bredt opgavefelt 
indenfor beton, belægning, an-
læg og gravearbejde. Nyled Byg 
& Anlæg løser en stor mængde 
meget forskellige opgaver for 
en typemæssigt vidtspændende 
kundekreds af privatkunder og 
erhvervsdrivende på hele Fyn. 

Procentmæssigt fordeler firma-
ets kunder sig cirka 80/20 på 
erhvervs- og privatkunder. I er-
hvervssegmentet servicerer vi 
en stor gruppe landbrugskunder 
med staldbygninger, siloer, be-
tonpladser og i staldbygninger. 
Eksempelvis udførte vi i foråret 
støbe-, sokkel- og betonarbejdet 
i forbindelse med opførelsen af 
en stor ungdyrstald på Nordfyn. 

På erhvervsområdet genereres 
omkring halvdelen af firmaets 
aktivitet som underentrepre-
nøropgaver for større aktører i 
branchen. 

Kvalitetsarbejde til aftalt 
tid og pris
På privatsiden er hovedaktivite-
terne sokler, flisebelægning, ind-
kørsler, tilbygninger, udestuer, 

Nyled Byg & Anlæg | Nyledvej 19 | 5400 Bogense | Tlf.: 21 31 99 14 | nyled19@gmail.com | www.nyledbygoganlaeg.dk

NYLED BYG & ANLÆG

Valtra er pioner på traktorom-
rådet og har ikke mindre end 55 
forskellige modeller fordelt på 4 
serier A-N-T og S-serien. De fås 
fra 75-405 hk med almindelig, 
powershift og variabel gearkasse 
og et utal af udstyrsmuligheder. 
En Valtra traktor skræddersys 
efter den enkelte kundes ønsker 
og behov. Kontakt O. Sønderga-
ard & Sønner for yderligere info.

Den kendte maskinfor-
retning og familievirk-
somhed fokuserer på 
salgs-, service- og repa-
rationsydelser målrettet 
forretningens store kva-
litetssortiment af trak-
torer, maskiner, mini- & 
teleskoplæssere mm. 

Når det gælder mini og teleskop-
læssere er den RØDE linje mål-
rettet landbruget og den GULE 
til entreprenørbranchen. 
Schæffer’s GULE linje indehol-
der 12 modeller hvor der er fokus 
på maskiner med lille egenvægt 
og stor løftekraft. F.eks. løfter 
Schæffer 2445 op til 1800 kg og 
vejer kun 2450 kg., hvilket er 
ideelt til trailerkørsel.

Schæffer’s RØDE linje har 32 
modeller hvor der er et bredere 
udvalg af små kompakte model-
ler og op til store kraftige telesk-
oplæssere. Schæffer mini og te-
leskoplæsser er opbygget så den 
kan skræddersyes efter kundens 
behov, f.eks. med ekstra pumper, 
udtag, kabine, vejesystem, for-
skellige dæk og meget mere. Så 
findes der også et stort program 
i redskaber til alle formål.
 
De sydkoreanske TYM trakto-
rers succes beror på det faktum, 
at hver model har mange speci-
fikationer og funktioner. I kraft 
af sin fremragende ergonomi er 
en TYM traktor meget enkel at 
betjene. Sortimentet strækker 
sig fra 23 hk til 105 hk. De fleste 
kabinemodeller har aircondition 
som standard. TYM traktorer 
står for kvalitet, pålidelighed og 
værdi for pengene.

Den nyudviklede PRONAR 
kroghejsvogn fås i flere modeller, 
der spænder fra 15-25 ton. 

De kraftige tipcylindere og elek-
triske bokse til styring af contai-
nertip, skift mellem tip og hejs, 
hydraulisk udskud på krog og 
meget mere bevirker, at man 
med PRONARS kroghejsvogne 
kan løse en stor mængde opgaver 
i såvel landbrugs- som entrepre-
nørsammenhæng. 

Bogensevej 33, Nørre Højrup – 5450 Otterup
Tlf.: 64 85 11 02 – info@osondergaard.dk

Web: www.osondergaard.dk
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Tolstrupallé 15, Tolstrup 
7000 Fredericia · Tlf. 75 56 02 60

Vi har også servicevogn på Fyn!

REPARATION AF  
ENTREPRENØR- OG 

LANDBRUGSMASKINER

Hos Skovgaard Maskinservice ApS går vi højt  
op i kvalitet & god service til fornuftige priser!

Klarer alt inden for VVS 
på Fyn og i Odense

Vi arbejder 
med alt indenfor:

Byggeri 
VVS-arbejde 
Blikarbejde

VVS FYN ApS
 Æblehaven 22
5462 Morud

Telefon: 70 25 22 55
E-mail: info@vvs-fyn.dk
Web: www.vvs-fyn.dk

DÆKSERVICE OG HAVEMASKINER
DÆKSERVICE OG HAVEMASKINER

DÆKSERVICE OG HAVEMASKINER
DÆKSERVICE OG HAVEMASKINER

DÆKSERVICE OG HAVEMASKINER

DÆKSERVICE OG HAVEMASKINER

www.bladstrup.dk

DÆKSERVICE 
OG HAVEMASKINER
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17UgeAvisen nordfynTirsdag 28. november 2017

Bygma Otterup . Hjor�l����j 2 . 5450 Ott�r�� . Tlf. 64 82 22 33

ÅBningstider: �a�-fr�dag: 07.00-17.30 . Lørdag: 09.00-13.00

��d for���old for �d�olgt� �ar�r, ma�gl��d� l���r��g�r, f�jl, �r�� ��dr��g�r og ����t��ll� o���tl�g� ��dgr��.
All� �r���r �r ���l. 25% mom�.

trÆpiLLer
svenske kvALITeTs TRÆPILLeR
�r��d��rd�: ca. 4800 �cal��g.
Pall�: 56 x 16 �g
Af���t���g��r��.
6 mm �ll�r 8 mm tr���ll�r.

k

���� ��v���� v/2 ������

16 k
pr. paLLe

v/1 �����

1795,-
v/4 ������

1695,-
v/1� ������

1595,-
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Sætpris

2370,-
18 V XR SLAGBOREMASKINE 
DCD796NT-XJ
• 460 W • Kulløs motor • Max. 
moment hård/blød: 70/27 Nm 
• Omdr./min.: 0-550/2000 • Slag/
min.: 0-9350/34.000 • Max. 
borekapacitet træ/metal/mur: 
40/13/13 mm • Vægt: 1,3 kg 
• Leveres i Tstak inkl. bæltekrog 
og bitholder
Nr. 179623

18 V XR BATTERI DCB182
• Kapacitet: 4,0 Ah  
• Med strømindikator
Nr. 132011

XR MULTI-VOLT LADER DCB115
• Oplader DEWALTs 10,8 V, 14,4 V  
& 18 V XR Li-Ion-batterier 
• Opladningstid: 30 min.
Nr. 178979
Sætnr. 193566

3 stk.  
4,0 Ah  

batterier

Valhalla Flyt & Montage 
 – uden ragnarok

Ingen robotter
Flyttejobbet kan ikke overtages 
af robotter, siger Martin Hø-
strup. Det kræver påpasselighed 
at blive betroet en flytteopgave. 
Men det kræver også, at man må 
tænke på arbejdsmiljøet.

Martin Høstrup har i den forbin-
delse arbejdet med ”flytte-hun-
de”. Det vil sige en lille vogn, der 
kan håndtere fire flyttekasser. 
Det næste han har fundet på, er 
en produktion af ”flytte-hunde” 
og ”bordhunde” til eget og kol-
legers forbrug. ”Hunde, som kan 
klare endnu større mængder 
gods og forhindre arbejdsskader.

Der er ikke noget myto-
logisk over det nordfyn-
ske og landsdækkende 
flytte- og montagefirma 
Valhalla. Her er omhu og 
præcision i førersædet.

For godt et år siden startede 
Martin Høstrup, Tyentved ved 
Bogense sit eget flyttefirma, og i 
løbet af den tid har han fået 17 
mand i arbejde.

Jeg er udlært i branchen og har 
været omkringfarende i 18 år, 
men fandt, at nu var tiden inde 
til at få hænderne på eget rat og 
sætte sig i førersædet i egne biler.

Det er lykkedes at blive lands-
dækkende helt uden mytologiske 
tiltag. Han ved, hvad der skal 
til for at få faste kunder. Derfor 
valgte han navnet Valhalla Flyt 
& Montage. 

Faste aftaler
Det drejer sig om at overholde 
tider og aftaler, siger Martin Hø-
strup. Faste priser eller aftalt ti-
meløn. Der venter ikke mine kun-
der noget ragnarok. Vi 17 mand 
kan og skal passe rigtig godt på 
folks ejendele, når der flyttes.

Martin Høstrup startede med 
en tom ordrebog, og med mand-
skabsudlejning og egne opgaver. 
Større opgaver har ikke altid 

været Valhallas egne, men vi har 
varetaget dem fuldt ud for andre 
flytte forretninger. 

Siden er det blevet til store opga-
ver for offentlige myndigheder og 
virksomheder, som ønsker hele 
pakken.

Vi er fleksible og tager os af alt 
lige fra at flytte hele arkiver, bog-
samlinger og inventar. Vi har en 
deadline, og den overholder vi.

Valhalla tager sig også af mon-
teringsarbejde i forbindelse med 
flytninger. Man klarer opsæt-
ning af reoler og andre monte-
ringsopgaver, der er afledt af 
flytningen.

Valhalla Flyt & Montage - Søndervang 11 – Tyentved -  5400 Bogense – Tlf.: +45 21 69 37 20 – valhallaflyt@gmail.com – www.valhallaflyt.dk
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CAFÉ LAURA TILBYDER: 
+  Dagens Ret / Pensionistmad  

(leveres til døren, god gammeldaws dansk mad)

+ Mad til fester
+ Højt belagt smørrebrød
+  Håndmadder  

(velegnet til håndværkere)

VI HOLDER OGSÅ FESTER I HUSET

VI HOLDER ÅBENT HELE ÅRET!

CAFÉ LAURA + BREDGADE 23 + 5450 OTTERUP
ÅBNINGSTIDER: MAN - LØR.................11:30 - 20:00

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder 
og overholde vores aftaler, samt at undgå enhver anledning til 
reklamation. Kort sagt er målsætningen for firmaet at udføre 
kvalitetshåndværk til tiden – med sans for detaljerne!

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70 
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk
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Vi har en bedre løsning!
El-installationer og elektronisk udstyr i dit hjem eller din virksomhed 
KAN beskyttes effektivt mod skader som følge af uvejr.
Spørg os hvordan, eller se mere på www.desitek.dk

 Trækker du stikket ud 
i tordenvejr?

DESITEK A/S
Sunekær 8
5471 Søndersø
tlf. 63893210  
desitek@desitek.dk

DESITEK A/S

green-care.dk – Ebberupvej 82 – 5631 Ebberupvej
Tlf.: +45 60 51 14 09 – E-mail: post@green-care.dk
Web: www.green-care.dk

Det specialiserede 
rådgivningsfirma, der 
grundlagdes i 2012 af in-
dehaver Jens Neergaard, 
yder strategisk rådgiv-
ning på områderne miljø, 
kvalitet, arbejdsmiljø og 
kommunikation

”Når det gælder strategisk råd-
givning indenfor miljø, arbejds-
miljø og kommunikation, kan 
jeg trække på omkring 20 års 
erfaring fra den grafiske bran-
che, forskellige produktionsvirk-
somheder samt autobranchen”, 
fortæller indehaver Jens Neer-
gaard. ”Oprindeligt er jeg i 1994 
uddannet økonom fra Aarhus 

Universitet - en uddannelse, jeg 
løbende har suppleret - blandt 
andet med efteruddannelse in-
den for miljø, kvalitet, arbejds-
miljø, salg og kommunikation. 
Senest har jeg uddannet mig 
som lead auditor inden for spor-
barhedscertificeringerne FSC® 
og PEFC samt ISO-certificerin-
ger inden for kvalitet og miljø.

Åben og ærlig tilgang
”I dag fordeler firmaets aktivi-
tetsfelt sig på to ben: dels råd-
givning og konsulentydelser 
til små og mellemstore private 
virksomheder, dels mit virke 
som auditor, der blandt andet be-
står i at certificere, at virksom-
hederne lever op til en række 
standarder, eksempelvis inden 
for sporbarheds- og ledelsessy-

stemcertificeringer. Som auditor 
på dette område samarbejder jeg 
med et certificeringsbureau og 
servicerer en lang række virk-
somheder indenfor en bred vifte 
af brancher.

Gennem mit arbejdsfelt som 
konsulent, der blandt andet in-
kluderer arbejdspladsvurdering 
(APV), gennemgang og afrap-
portering af miljøstatus samt 
kvalitetsstyring efter ISO9001 
standarden, løfter jeg disse ledel-
sesmæssige opgaver fra kundens 
skuldre og hjælper denne med at 
indhente de nødvendige certifi-
ceringer samt vedligeholde deres 
certificerede ledelsessystemer 
med en åben og ærlig tilgang til 
opgaveløsningen”, slutter Jens 
Neergaard.



www.rishoejas.dk | Tlf. 64 49 11 28
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Serenas Køreskole · Teorilokale: Torvet 1 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6173 5650
Mail: info@serenaskoereskole.com · www.serenaskøreskole.dk

Køreskole med elever i hele det sydfynske
Jeg vil sige, at jeg hjælper folk 
godt på vej. Jeg vil gerne gøre en 
forskel også i forhold til integra-
tion. Det er så vigtigt at have et 
kørekort i dag for at kunne begå 
sig.

Serenas Køreskole af-
vikler nu også elevhold i 
Faaborg

Serenas Køreskole fra Rudkø-
bing blev for cirka 2 ½ år siden 
startet af Erling Serena, der har 
haft det i tankerne længe, - og 
som så skulle blive en realitet.

Det har ligget og ulmet i nogle 

år, - og så skulle det ske, siger 
Erling Serena. Det er så dejligt 
frit at arbejde med, og jeg har 
bestemt ikke fortrudt. Jeg har 
masser at lave.

Serenas Køreskole, der primært 
har kørt i Svendborg og på Lan-
geland, har nu også adskillige 
køreelever fra Faaborg, og afvik-
ler derfor også undervisning for 
elevhold der.

Der var flere elever, der var ble-
vet henvist til mig, ikke mindst 
flygtninge der har fået opholds-
tilladelse. I stedet for at flere af 
eleverne skulle transportere sig 
over til mig, - så var det nemme-
re, når jeg kunne samle et hold, 
- så at køre til Faaborg, hvor jeg i 
første omgang lejer lokaler efter 
behov. Det er i samarbejde med 
tolke, at jeg nu har flere flygtnin-
gehold også.

 

 

PasKramPasKramPasKramPasKram 
KREATIVE LØSNINGER EFTER DIT BEHOV 

Vi fremstiller alt hvad der kan  
gå i en symaskine: 

o beskyttelsesdragter til 
robotter og diverse andre 
maskiner, 

o små og store covers, 
o afdækning til vision, 

maskiner, vogne, vinduer, 
forhæng og lignende. 

Vi tilbyder også løsninger til: 
o camping,  
o det maritime, 
o møbelpolstring. 
 

Tel.  5190 8150 / paskram@paskram.dk 

  PasKram l Bjernemarksvej 46B l 5700 Svendborg       
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www.trinebruun.dk
Se mere på…

Min teknik er, at jeg kigger på et foto  
og tegner med venstre hånd uden at kigge på 
tegningen. Hermed opnår  jeg skæve og 
overraskende udtryk. Jeg overfører derefter 
tegningen til enten en trykplade, over på  
et lærred eller til papir. 
Har du et foto af en, du holder af, din familie  
eller en god ven, som du gerne vil  
have tegnet, så tegner jeg gerne til dig selv  
eller til gave. 

Jeg udstiller store som små steder  
og i kunstforeninger.

Jeg fortæller historier, om de mennesker der levede og lader  
dem leve videre igennem min streg, og får os til at huske og  
måske smile en lille smule…

Står du og mangler 
nye streger til dine vægge…

Sjovt 
Unikt 
farverigt 
kreativt…
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TRANSPORT UD I FREMTIDEN
Blokvognstransport 0-50 T. • Optræksspil

Tiptrailer • Containerkørsel • Containerudlejning
28 TM Kran (rækkevidde 16 mtr. - m/flyjib 24 mtr.)

Multitrækker med 50 TM kran  
(m/ flyjib og spil rækkevidde 28 mtr.)

kontakt@cronholt.dk

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

-  løsninger til bolig og erhverv!



PR. FLASKE

27500
NORMALPRIS PR. FL. 550,00

SPAR 27500

FinansBureauet 	HHHHHH

Politiken	 HHHHH

Ekstra Bladet	 HHHHH

 90 point

BT	 HHHHH

HALV PRIS

PR. FLASKE

29500
NORMALPRIS PR. FL. 590,00

SPAR 29500

Børsen	 HHHHHH

FinansBureauet 	HHHHHH

BT	 	 HHHHH

AOV.dk  Ugens vinder

Ekstra Bladet	 HHHHH

 92 point

HALV PRIS

FINANSBUREAUET: “Topcuvée fra Charles 
Mignon i visuel flot stil med let gylden farve og 
fine vedvarende bobler. Rugbrød og skovbund 

i næsen, rund og fyldig mund med noter af 
champignon og toast pakket ind i sirlige bobler. 

En super lækker kvalitetschampagne.”

BØRSEN: ”Smagningens ubestridt 
bedste køb… det er et decideret 
røverkøb… Duft af ristet rugbrød 

og gær, blomster og lidt grønt æble. 
Kraftig og intens smag isprængt friske 

skovjordbær i en lang eftersmag.”

CHARLES MIGNON  
GRAND CRU CHAMPAGNE
“COMTE DE MARNE” BRUT 

ELLER ROSÉ
ÉPERNAY, FRANKRIG

CHAMPAGNE
SUPERTILBUD
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Se flere tilbud på:

SKJOLD-BURNE.DK
Hjallesevej 6, 5000 Odense C  .  Tlf.: 66 12 61 84  .  thomas@bjerre-vin.dk
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IGANGVÆRENDE AUTOFIRMA I LEJEDE LOKALER 
SÆLGES MED OVERTAGELSE 1. JAN. 2018

Omfatter 3 lifte, div. håndværktøj, donkrafte, testere, 
testlinje til undervogn, div. specialværktøj og dækhotel m.m.

Desuden lager med div. forbrugsvarer m.m. Mulighed for overtagelse af lejemål. Kundekartotek følger med!
For nærmere info kontakt autocentret-svendborg@mail.dk

Ny pris for alt indventar 
1.000.000,-

pris....300.000,-

•   

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

EKSTRA TILVALG TIL BUFFETERNE:
Stegte sild med løgringe. . . . . . . . . . . . . . 10,-
Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 20,-
Røget ål med røræg og purløg . . . . . . . . 30,-
Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,-
Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,-

Kold æblefl æsk med sprøde 
fl æskeskiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
Kold andebryst med rødkålsalat. . . . . . . 20,-
Glaseret skinke med grønlangkål 
og brunede kartofl er . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L U X U S 
julebuff et

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med capers

Karrysalat 
Lun fi skefi let med remoulade og citron
Røget laks med æggestand og purløg

½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Tartelet med høns i asparges

Mørbradbøf i champignon á la creme
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Hjemmelavede frikadeller
Medister med rødkål

Castello smøreost og brie
Frisk frugt. Vindruer og mandarin

Ris á la mande med kirsebærsauce

3 skiver rugbrød, franskbrød, kiks og smør kr. 15,-

Gælder til 
31. januar 2018

139,-
Eks. brød og smør

Hele menuen

Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Vælg 4 slags 

94,-
Herefter 10,- pr. del

Se vores 
nytårsmenu på 
hjemmesiden.

•   
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Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Vælg 4 slags 

94,-
Herefter 10,- pr. del

Se vores 
nytårsmenu på 
hjemmesiden.

•   

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

EKSTRA TILVALG TIL BUFFETERNE:
Stegte sild med løgringe. . . . . . . . . . . . . . 10,-
Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 20,-
Røget ål med røræg og purløg . . . . . . . . 30,-
Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,-
Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,-

Kold æblefl æsk med sprøde 
fl æskeskiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
Kold andebryst med rødkålsalat. . . . . . . 20,-
Glaseret skinke med grønlangkål 
og brunede kartofl er . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk

L U X U S 
julebuff et
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Kryddersild med capers

Karrysalat 
Lun fi skefi let med remoulade og citron
Røget laks med æggestand og purløg
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DET RIGTIGE STED TIL DIN VIRKSOMHED 

Beliggende centralt i Danmark. Kort afstand  
til Odense. Tæt på E20 motorvejen. 

Er det kriterierne for, hvor din virksomhed skal ligge?  
Så er Assens Kommune et ideelt sted at placere din  
virksomhed - og netop nu har vi ledige erhvervsgrunde  
til salg. 

I Assens Kommune er der ledige erhvervsarealer i  
Vissenbjerg, Aarup, Assens, Haarby og Glamsbjerg. 

Du finder mere information om erhvervsarealerne her: 
www.assens.dk/erhvervsgrunde 

Ledige erhvervsgrunde  

netop nu!

TID TIL 

E20

TID TIL 

ODENSE

VISSENBJERG 2 MIN
15 MIN

AARUP
5 MIN

20 MIN

ASSENS
25 MIN

35 MIN

HAARBY 25 MIN
25 MIN

GLAMSBJERG 20 MIN
25 MIN

VORES AUTOVÆRKSTED  
REPARERER ALLE BILMÆRKER

BYENS BILLIGSTE
TIMEPRIS KR. 360,- + moms

v/ Jesper Kling Smedevænget 8 5560 Aarup Tlf. 51 88 42 68 / 64 47 42 68

NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag-Torsdag kl. 7.00-17.00 – Fredag kl. 7.00-16.00 – Lørdag ifølge aftale

gartner Arne Petersen nedgravet 
en regnvandstank udenfor - leveret 
af RegnvandsTanken og tilsluttet 
af Skov VVS, som også har stået 
for etablering af nye toiletforhold 
i huset.

Solcelletagsten og 
 termografikameraer
En af de lokale GO2Green virk-
somheder som er særlig aktive 
omkring Energihus Sundhøj er 
Tømrermester Hartvigsen & Ko fra 
Tåsinge. De har blandt andet lavet 
en indervægsisolering på den ene 
gavl, som med sin særlige træ-
konstruktion samtidig virker som 
akustisk dæmpning. 
Og det er ikke det eneste, som 
virksomheden skal bidrage med til 
huset.

Tømrermester Peter Hartvigsen viser 
den kombinerede inderisoleringsvæg 
som også er en akustisk dæmpning.

Byggebalancens services

Medlem af 

Hellegårdsvej 275, 5700 Svendborg • Info@byggebalancen.dk
Mobil: 27 29 90 29 • CVR.nr.: 374 00041

Se mere på byggebalancen.dk

Totalrenovering af bolig, erhvervslokaler og privat
Gulv, badeværelse, facaderenovering, 

fl ise- og malerarbejde
Stålkonstruktion i byggeri- og metalindustri
Certifi kat svejsning- ISO 4063 – 111, 138- 136

Vi siger ja til 
alle

 udfordringer!

Murer-, tømrer-, jord- 
og kloakarbejde

Se mere på
www. alf-jensen.dk

- Hele den ene tagflade skifter 
vi her til efteråret med helt nye 
solcelletagsten. Det gør vi i for-
bindelse med, at vi er blevet cer-
tificeret i at montere disse tage i 
et samarbejde med leverandøren; 
Innorgie, forklarer Tømrermester 
Peter Hartvigsen som ejer Hartvig-
sen & Ko.
De nye solcelletagsten lægges 
direkte på taglægterne og kan 
være løsningen, hvis man alligevel 
står og skal udskifte hele sit tag.
Hartvigsen & Ko har specialiseret 
sig i energioptimering af ejen-
domme, og har også i den sam-
menhæng gode erfaringer med 
brugen af termografiudstyr.
- Energihuset får tre termografi-
kameraer, som kan bruges, når 
man skal finde kuldebroer i en 
ejendom – for eksempel ved 
manglende isolering eller utætte 
vinduer, fortæller Peter Hartvigsen 
som ofte tager kunder med i ener-
gihuset.
- Det ligger helt naturligt for os 
at være med i GO2Green og det 
spændende energihus. Ofte er 
det en stor fordel at kunne tage 
kunder med i huset og vise dem 
konkrete eksempler. Det er et 
super udstillingsvindue for os som 
GO2Green partnere, siger tømrer-
mesteren.

Foto: mitsvendborg.dk

15. september fra kl. 9:30 til 17:30 åbner vi vores nye afdeling i Svendborg med stribevis af gode 
tilbud. Fra kl. 12:00 til 16:00 serverer vi pølser, sodavand, øl kaffe m.m. 
Vi glæder os til at komme til Svendborg og ikke mindst til at hilse på dig. 

Vi gør dine drømme til virkelighed. 

Henrik Jens 

Bo 

Arne 

Peter Charlotte 

mitsvendborg.dk 39
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Flere modeller hjemme 

til hurtig levering – 

kontakt Mike i Odense 

på mobil 2999 0381 

eller Anders i Faaborg 

på mobil 2364 6216 for 
et godt tilbud …

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 – 5220 Odense SØ

Tel: 6612 1314 – www.opel.vhj.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 11.00 - 17.00

FAABORG BIL-CENTER
Telemarken 2 – 5600 Faaborg

Tel: 6261 9060 – www.opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 13.00 - 16.00



MARTIN BIRK JENSEN 
SKIN GIN GMBH

INFO@SKIN-GIN.COM
WWW.SKIN-GIN.COM

TEL.: +49 (0) 4142 8894411
MOB.: +49 (0) 151 14960305

ALTER MARKTPLATZ 8 
D-21720 STEINKIRCHEN, GERMANY

Skin Gin er i dag anerkendt som et yderst luksuriøst brand. Der fremstilles 
editions til firmaer af forskellig art. Firmaerne kan få deres eget logo præget 
ind i den luksuriøse flaske til overkommelige priser og som fradragsberet-
tigede kundegaver. 

Vi har lavet editions til virksomheder som Bentley, McLaren, Wempe Juwelier 
Tyskland, Park Hotel, Swiss Hotel, Sir Nicolaj Hotel, Bugatti og mange flere. 
Man ser ikke, om flaskerne er fyldte eller tomme, og derfor lader kunderne 
de smukke flasker stå hjemme, selv om de er tomme, og virksomhedens 
logo er på flasken, og det resulterer i en perfekt indirekte marketing overfor 
kunderne samt de besøgende i hjemmene. 

Smagen er af højeste og enestående kvalitet med en forfriskende note at 
marokkansk mynte og citrusdestillater. Destilleret af Martin Birk Jensen, en 
dansker fra Svendborg bosiddende i Tyskland.

UDSØGT GAVEARTIKEL

kendelsen som hele kundekred-
sens garanti for god service, 
fornuftige priser og veludført 
arbejde. Siden vi startede i 2014, 
har vi kun fået gode karakterer, 
og ved FDM’s seneste kontrol-
besøg i april 2017 fik vi absolut 
topkarakter. MH Auto-Rep står 
for professionelt arbejde og god 
service fra a-å. Lige fra kundens 
bil kommer ind på værkstedet, 
til den kører ud igen. Eksempel-
vis er en fast del af vores service-
pakke i forbindelse med større 
reparationsforløb, at hele proces-
sen fotograferes, så vi efterføl-
gende kan gennemgå den sam-
men med kunden. Støvsugning 
og vask efter opgavens udførelse 
er ligeledes faste punkter på ser-
vicedagsordenen. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
mig for mere detaljeret info om 
værkstedets mange aktiviteter”, 
slutter Michael Hansen. 

Med udgangspunkt i det 
sydvestfynske lokalom-
råde betjener værkstedet 
en bred kreds af privat- 
og erhvervskunder med 
service og reparation af 
person- og varebiler af 
alle mærker og årgange 
op til 3.500 kg 

”Hos MH Auto-Rep bevarer kun-
den fabriksgarantien på sin nye 
bil og kan spare mange penge, 
når vi tager os af serviceefter-
syn og reparationer”, fortæller 
indehaver Michael Hansen. ”Vi 
er på forkant med den teknolo-
giske udvikling og råder over de 
nyeste testere til alle bilmærker. 
Rent fagligt deltager vi løbende 
i AutoPartner-kædens opkvalifi-

cerende kurser. Siden åbningen i 
marts 2014, har vi arbejdet mål-
rettet på at opnå en så høj grad 
af allround specialisering inden-
for både benzin- og dieselbiler 
som overhovedet muligt. Vi ar-
bejder efter bilfabrikkernes for-
skrifter og anvender kun reser-
vedele i original kvalitet. Jeg er 
udlært hos Toyota i Odense. Før 
jeg sprang ud som selvstændig, 
arbejdede jeg i en årrække som 
freelancemekaniker - blandt 
andet hos Kronsbjerg og Karvil 
Biler i Odense. Udover mig be-
skæftiger MH Auto-Rep en me-
kaniker og en lærling.”

God service fra a-å
”Som medlem af AutoPartner-
kæden er MH Auto-Rep under-
lagt FDM-godkendelsen. Det 
betyder fordelagtige vilkår for 
organisationens medlemmer. 
Derudover fungerer FDM-god-

MH AUTO-REP

MH Auto-Rep
v/Michael Hansen

Fredensvej 23
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 23 71 19 22 

mhautorepdk@gmail.com 
www.mh-autorep.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag: 

07:30 - 16:00 
Fredag: 07:30 - 14:00
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Advokatfirmaet Mag-
dalena Hoch har fået en 
god start

Magdalena Hochnowska åbnede 
i august døren til eget advokat-
firma, hvor hun beskæftiger sig 
med såvel privat som erhvervs-
ret. Selvom det er et nyt advokat-
firma, så ligger der god og bred 
erfaring bag. Hun er uddannet 
cand.merc.jur og har blandt an-
det arbejdet som erhvervsjurist 
for Københavns Kommune, - 
hvor hun samtidig læste jura på 
SDU.

Jeg har altid vidst, at jeg ville 
være selvstændig, siger Magda-
lena Hochnowska. Så det skulle 
være nu. Jeg føler at jeg har haft 
en god opbakning både lokalt 
men også geografisk over hele 
landet, og har fået mange klien-
ter såvel private som erhvervs-
firmaer.

Advokatfirmaet Magdalena Hoch 
dækker hele spektret af juridi-
ske sager lige fra familiesager, 
straffesager til forhandlinger for 
større virksomheder. Når man 
allierer sig med advokatfirmaet, 
uanset hvilken problemstilling 

man kommer med, - så står 
Magdalena Hochnowska ved sin 
klients side og sætter en ære i at 
gøre også komplekse problem-
stillinger til at være simpelt for 
klienten at forstå.

Det kan til tider være svært at 
forstå den proces som sker når 
det skal gå rettens vej. Her er 
det vigtigt med en god relation 
og ordentlig kommunikation til 
klienterne. Med den brede erfa-
ring jeg har, så er jeg godt klædt 
på til at rådgive.

Jeg har beskæftiget mig med 
juridisk rådgivning lige fra for-
handling af It-kontrakter for 
store internationale virksomhe-
der, til udarbejdelse af testamen-
ter for private klienter.  Udover 
det har jeg en bred erfaring med 
retssager både for danske som 
for udenlandske virksomheder. 
Den enkelte klient skal have en 
skræddersyer løsning, der er til-
passet til den enkelte situation. 

Advokatfirmaet Magdalena Hoch · Østergade 13B, 5750 Ringe · Tlf.: 35 10 30 09 / 30 22 63 74 · magdalena@hochlaw.dk · www.hochlaw.dk 

Bred erfaring grundlag for eget firma



Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

-  løsninger til bolig og erhverv!

Fra almindelig mølle 
til erhvervsvirksomhed
Højlund Mølle har ud-
viklet sig gennem årene 
til at være en moderne 
virksomhed

I august overtog Heidi & Henrik 
Hansen Højlund Mølle, der i øv-
rigt er bygget i 1864, og er nu 4. 
generation, der driver firmaet, 
der ud over hovedsædet i Gud-
bjerg og tæller Helene Møllen 
i Katterød ved Faaborg, Tarup 
Mølle i Årslev, Gelsted Foderstof 
og Højlund Mølle i Haarby. 

Højlund Mølle blev overtaget i 
1917 af min oldefar, der var møl-
ler, siger Henrik Hansen. Siden 
blev møllen til en korn og foder-

stofforretning primært til land-
mændene og i dag er vi en forret-
ning både til privat og erhverv, 
hvor træpillen er den største 
artikel. Vi sælger knap 20.000 
ton træpiller om året, og når vi 
bestiller hjem til lager, - så er det 
hele skibsladninger, som bliver 
losset i Svendborg Havn.

Henrik Hansen er godt kendt 
med Højlund Mølle, og selvom 
han er ny mand bag roret, så kan 
han alligevel med et smil sige, at 
han har rundet 20 års jubilæet. 
Han blev ansat i 1995 af sin far 
som 13 årig, hvor han startede 
som fejedreng.

Min oldefar var møller og ma-
lede korn, og som forretningen 

har udviklet sig til i dag, så er 
jeg købmand, som køber og sæl-
ger varer. 

Det er Henrik, der styrer det 
praktiske med varer og lagre, 
mens Heidi, der er uddannet fi-
nansøkonom, styrer kontoret og 
det praktiske med personalet. 
Den 5. generation i firmaet er 
måske på vej. Heidi og Henrik 
har i hvert fald tre sønner på 
henholdsvis 1, 2 og 7 år.

Træpiller og foder til dyrene er 
den største del af butikken. Det 
gælder også alt hobby til høns, 
kat, hund, hest og hvad der er af 
dyretyper, som f.eks. seletøj til 
heste.

Højlund Mølle ApS · Ørbækvej 268A · 5892 Gudbjerg · Tlf. 62 25 11 36 · hojlund@hojlund.dk · www.hojlund.dk
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Nørre Søby Kød søger en resultatorienteret salgskonsulent til at løfte 
indsatsen i Jylland, hvor vi ønsker at dele vores stærke passion for godt 
kød og gode forretningskoncept. Stillingen forventes besat pr. 1. februar 
2018. Det hele startede i 1970 da ”Mester” overtog en lille hyggelig slag-
terbutik i Nr. Søby på Midtfyn. I dag har familievirksomheden udviklet sig 
til en større engros virksomhed, og vi er nu et hold på 24 glade kødentu-
siaster, der producerer og leverer godt kød til gode restauranter, hoteller, 
caféer, kantiner, institutioner og slagtere rundt om i landet. Vores ambiti-
on er at være ”specialforretningen” i markedet indenfor kød og det er en 
del af virksomhedens målsætning at levere en høj og ensartet kvalitet til 
hver enkelt kunde - hver gang. Udover at være kendte for vores stærke 
passion for kvalitetskød, er vi fokuseret på at levere værdibaseret kun-
derådgivning i forhold til tilberedning, udskæring, præsentation af vores 
produkter samt muligheden for at levere en vare, der passer til den en-
kelte kundes behov og ønsker. Vi ønsker at styrke vores tilstedeværelse i 
Jylland, hvor vi ser store vækstmuligheder. Til det mangler vi salgskonsu-
lenten, der trives med et stort ansvar, selvstændighed og muligheden for 
at sætte sit præg på virksomhedens fremtidige succes. 

Dine arbejdsopgaver: 
•  Du bliver kundeansvarlig for Jylland, hvor din opgave bliver at besøge 

nuværende og nye kunder. 
•  Du formår at lytte til, forstå og udfordre kundens problemstilling, for 

herigennem at rådgive og vejlede dem i forhold til de forretningsmæs-
sige fordele, de opnår ved brugen af Nørre Søby Køds løsninger og pro-
dukter. 

•  Du arbejder med konkret værdiskabelse og udvikling af kundens forret-
ning med fokus på omkostnings- og procesoptimeringer, meromsæt-
ning og storytelling. 

•  Du forstår at differentiere din tilgang til forskellige målgrupper og vælge 
den rette indgangsvinkel i forhold til det sortiment, der er bedst egnet 
til kundens koncept og behov. 

•  Du følger kunden igennem hele salgsprocessen. 

Faglig profil: 
•  Det er en fordel, hvis du har en uddannelsesmæssig baggrund inden 

for fødevareområdet, f.eks. som kok, slagter eller en anden relevant 
baggrund inden for fremstilling eller salg af fødevarer. Dette er dog ikke 
et krav, da det vigtigste er, at du er madentusiast og deler vores glæde 
ved et godt stykke kød. Din evne til at leve dig ind i produkterne er af-
gørende. • Det er en fordel hvis du har erfaring med MS Office pakken 
og Navision. 

•  Det vil være en fordel, hvis du har bopæl i trekantområdet, da du der-
med logistisk vil være placeret midt imellem Nørre Søby Kød og det mar-
ked, du bliver ansvarlig for. Personlige kompetencer: 

•  Du er en dygtig, resultatorienteret købmand med et naturtalent for at 
lave forretning og udvikle salget. 

•  Du har en stor personlig gennemslagskraft og er i stand til at skabe og 
fastholde gode relationer. 

•  Du kendetegnes som person ved at være åben, tillidsvækkende, god til 
at lytte, handlekraftig og udfordrende. 

•  Du har et højt energiniveau og trives i et selvstændigt job, der kræver, 
at du er god til at planlægge og strukturere din arbejdsdag for at kunne 
præstere optimalt. 

•  Du har rigtig gode kommunikations- og præsentationsevner, da det er 
vigtigt i en stilling, der indebærer daglig salgspræsentation og -opfølg-
ning. 

•  Du er en team-player og i stand til at indgå i et tæt samarbejde med 
forskellige funktioner i virksomheden. ”Èn virksomhed - ét team” er en 
af vores kerneværdier, og vi skaber resultaterne sammen. 

•  Du trives i en familievirksomhed som et dynamisk og uformelt arbejds-
miljø med højt humør og massere af snak om kød, mad og sport om-
kring middagsbordet. 

•  Løn og ansættelsesvilkår er attraktive og vil blive afstemt efter dine kva-
lifikationer og erfaringer.

Ansøgning:
Nørre Søby Kød samarbejder med JBS Vinderrekruttering om ansættel-
sen. Spørgsmål til stillingen kan stilles til John Sørensen på 23701111.
Motiveret ansøgning sendes til jbs@vinderrekruttering.dk mrk. Salgskon-
sulent. Ansøgningsfristen er fredag d. 29-12-2017.
Vi gør venligst opmærksom på, at vi afholder samtaler løbende.
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udviklet sig til en større engros virksomhed, og vi er nu et hold på 24 glade kødentusiaster, der producerer og leverer godt kød 

til gode restauranter, hoteller, caféer, kantiner, institutioner og slagtere rundt om i landet.  

Vores ambition er at være ”specialforretningen” i markedet indenfor kød og det er en del af virksomhedens målsætning at levere 

en høj og ensartet kvalitet til hver enkelt kunde - hver gang. Udover at være kendte for vores stærke passion for kvalitetskød, 

er vi fokuseret på at levere værdibaseret kunderådgivning i forhold til tilberedning, udskæring, præsentation af vores produkter 

samt muligheden for at levere en vare, der passer til den enkelte kundes behov og ønsker.  

Vi ønsker at styrke vores tilstedeværelse i Jylland, hvor vi ser store vækstmuligheder. Til det mangler vi salgskonsulenten, der 

trives med et stort ansvar, selvstændighed og muligheden for at sætte sit præg på virksomhedens fremtidige succes.  

Dine arbejdsopgaver: 

• Du bliver kundeansvarlig for Jylland, hvor din opgave bliver at besøge nuværende og nye kunder. 

• Du formår at lytte til, forstå og udfordre kundens problemstilling, for herigennem at rådgive og vejlede dem i forhold til de 

forretningsmæssige fordele, de opnår ved brugen af Nørre Søby Køds løsninger og produkter. 

• Du arbejder med konkret værdiskabelse og udvikling af kundens forretning med fokus på omkostnings- og 

procesoptimeringer, meromsætning og storytelling. 

• Du forstår at differentiere din tilgang til forskellige målgrupper og vælge den rette indgangsvinkel i forhold til det sortiment, 

der er bedst egnet til kundens koncept og behov.  

• Du følger kunden igennem hele salgsprocessen.  

 

Faglig profil: 

• Det er en fordel, hvis du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for fødevareområdet, f.eks. som kok, slagter eller en 

anden relevant baggrund inden for fremstilling eller salg af fødevarer. Dette er dog ikke et krav, da det vigtigste er, at du 

er madentusiast og deler vores glæde ved et godt stykke kød. Din evne til at leve dig ind i produkterne er afgørende.  

• Det er en fordel hvis du har erfaring med MS Office pakken og Navision. 

• Det vil være en fordel, hvis du har bopæl i trekantområdet, da du dermed logistisk vil være placeret midt imellem Nørre 

Søby Kød og det marked, du bliver ansvarlig for.  

 

Personlige kompetencer: 

• Du er en dygtig, resultatorienteret købmand med et naturtalent for at lave forretning og udvikle salget.  

• Du har en stor personlig gennemslagskraft og er i stand til at skabe og fastholde gode relationer.  

• Du kendetegnes som person ved at være åben, tillidsvækkende, god til at lytte, handlekraftig og udfordrende. 

• Du har et højt energiniveau og trives i et selvstændigt job, der kræver, at du er god til at planlægge og strukturere din 

arbejdsdag for at kunne præstere optimalt. 

• Du har rigtig gode kommunikations- og præsentationsevner, da det er vigtigt i en stilling, der indebærer daglig 

salgspræsentation og -opfølgning. 

• Du er en team-player og i stand til at indgå i et tæt samarbejde med forskellige funktioner i virksomheden. ”Èn virksomhed 

- ét team” er en af vores kerneværdier, og vi skaber resultaterne sammen.  

• Du trives i en familievirksomhed som et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø med højt humør og massere af snak om kød, 

mad og sport omkring middagsbordet.   

• Løn og ansættelsesvilkår er attraktive og vil blive afstemt efter dine kvalifikationer og erfaringer. 
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      Jens                        Bo                                Henrik             Arne 

 

Luxaflex er markedsledende i Skandinavien indenfor bl.a. 
lamelgardiner, plisségardiner og rullegardiner. 

Deres omfangsrige sortiment er velegnet til såvel private som 
erhvervsvirksomheder, og de yder 5 års produktgaranti. 

Du er velkommen i en af vore flotte inspirerende butikker og 
se vore idéskabende shops fra Luxaflex. 

Hvis du virkelig vil forkæles, kan mange af Luxaflex’s pro-
dukter fås motoriseret, og sidste skud på stammen er styring 
via din smartphone. 
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  intego.dk  |  Holkebjergvej 91  |  5250 Odense SV

Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation

 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd   2 22-02-2016   11:25:12

Din kompetente partner 
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Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.



benyttes til flådestyring. Over 
hele linjen lægger vi stor vægt 
på at levere serviceorienterede 
og sammenhængende billøsnin-
ger. VW Odense er et af byens 
førende bilhuse. En position vi, 
gennem hver eneste kundekon-
takt, har tænkt os at værne om 
i fremtiden. Kig ind og se nær-
mere på vores store sortiment”, 
slutter ”HC”. 

Med salgschef, Henrik 
”HC” Chr. Andersen, 
har erhvervsafdelingen 
forstærket sit team. Den 
43-årige ”HC”, som også 
indgår i ledergruppen 
hos Semler Retail Odense 
har mange års erfaring 
med salg, leasing og op-
bygning af erhvervsbiler
  
”Jeg kommer direkte fra stillin-
gen som salgsdirektør hos Syd-
dansk Erhvervsleasing, og mit 
kerneområde er salg, leasing 
og opbygning af erhvervsbiler”, 

fortæller Henrik ”HC” Chr. An-
dersen.

”Jeg er glad for nu at være en del 
af det på én gang professionelle 
og dedikerede team omkring 
VW’s slagkraftige modelpro-
gram. Vi leverer det bedste in-
denfor kassevogne og chassiser. 
Vores fornemste opgave er at 
skræddersy de enkelte bilmo-
deller i overensstemmelse med 
de branche- og fagspecifikke øn-
sker og behov, der sætter dags-
ordenen i VW Odenses store er-
hvervskundekreds. 

Vi er løsningsorienterede, og i 
den travle hverdag har vi fokus 
på begreber som åbenhed og 

jordnærhed. Vores kunder skal 
føle sig trygge og velkomne, når 
de handler med os.”

På forkant med ny  
teknologi
”Hos Volkswagen Odense er vi 
på forkant med de seneste lande-
vindinger på teknologifronten”, 
fortsætter ”HC”. ”Eksempelvis 
kan vi tilbyde vores erhvervs-
kunder via et smartstik i bi-
len at styre en specialudviklet 
smartphone app. På denne app 
kan man blandt andet udarbejde 
kørselsregnskaber og kontakte 
sin servicerådgiver, så denne 
med enkelt klik kan gå ind og 
tjekke bilens tilstand. På sigt 
vil smartstikket også kunne 

VW ODENSE
Vi har bygget en bil på grundlag af hundredevis af interviews med de folk, 
der skal bruge den. Bildesignere og ingeniører kan være nok så dygtige. 
Men dem der er bedst kvalificeret til at pege på relevante forbedringer er dem, 
der skal bruge bilen hver dag. Så dem lyttede vi til, før vi gjorde noget som helst. 
Resultatet er en helt ny Crafter, som sparer jer for overflødigt tingeltangel. 
Og til gengæld forkæler jer med et væld af reelle fornyelser, der gør jeres 
arbejde nemmere, hurtigere og mere lønsomt. 

Den nye Crafter. Ren nytænkning. 100% Volkswagen.

Kom til eksklusiv forpremiere på den nye Arteon.
Tilmeld dig en spændende aften hos os ”DATO”, hvor vi løfter sløret for den nye 
Arteon, der helt unikt forener elegance og sportslighed.

Volkswagen Bynavn kl. 18.00-19.30
Tilmeld dig på volkswagen.dk/vip – indtast koden XXXX

Forhandler

DEN NYE CRAFTER. 

Dine kollegaer har 
designet det meste.

Den nye Crafter fra kr. 209.995,- ekskl. moms plus lev. kr. 3.900,- ekskl. moms. 
Forbrug ved blandet kørsel 13,2-13,5 km/l. CO2-udslip 193-198 g/km. 
Bilen er vist med ekstraudstyr. Den viste Crafter koster fra kr. 269.070,- ekskl. moms.

Volkswagen Odense

Henrik Chr.
Andersen
SALGSCHEF

T: 42 92 60 19

Claus 
Aaby
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 72

Christoffer 
Tornhave
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 12

Michael
Espersen
FILIALCHEF

T: 23 26 85 40

ErhvervsCenter Plus: Middelfartvej 50 · 5200 Odense · Tlf: 63 11 85 00 
Salgsafdelingens åbningstider: Mandag-fredag: 09.00-17.30 Søndag: 10.00-16.00
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Blandt kerneopgaverne i 
det dynamiske tagfirma, 
der arbejder over hele 
landet, er renovering, 
isolering, ovenlys og tag-
pap. Den typemæssigt 
vidtspændende kunde-
kreds fordeler sig på 
cirka 65 % erhvervs- og 
35 % privatkunder 

”Byens Tag startede i 2006 med 
to mand og en håndbrænder”, 
beretter indehaver Jan Kristian-
sen. ”I 2013 opkøbte vi Svend-
borg-firmaet Bakkekildegård 
Tagdækning og blev til Bakke-
kildegård Byens Tag ApS. Fir-
maet beskæftiger i dag 32 dyg-
tige og engagerede medarbejdere 
og har fem år i træk, fra 2013-17, 
modtaget Børsens Gazellepris”. 
Udover Børsens Gazellepris har 

Bakkekildegård Byens Tag, nu 
for tredje år i træk modtaget 
Bisnodes AAA kreditværdig-
hed. Vi løser opgaver af alle 
størrelser og typer og spænder 
lige fra fugle- og legehuse over 
garager og carporte til villaer, 
parcelhuse og store offentlige 
institutionsbyggerier. Vi leverer 
kvalitetsarbejde over hele linjen. 
Dertil holder vi, hvad vi lover og 
er altid 100 % up to date med ud-
viklingen i branchen.” 

Utroligt bredt  
aktivitetsfelt
”Et godt eksempel på et stort 
institutionsbyggeri er Vejle Psy-
kiatriske hospital, hvor vi i 2014, 
som underleverandør for MT 
Højgaard, lagde 12.500 m2 tag. 
Netop nu er vi i gang med en stor 
opgave for Nordea Ejendomme 
på Kalvebod Brygge i Købehavn. 
Her gælder det tagene på en ræk-
ke store ejendomme, der kommer 
til at danne ramme om diverse 

statslige styrelser, når bygge-
riet til næste år står færdigt. 
På Kalvebod Brygge arbejder vi 
blandt andet med trapezplader, 
isolering, tagpap og etablering af 
grønne tage. I hjembyen, Ringe, 
er vi i fuld gang med en større 
opgave for Fyns Almennyttige 
Boligselskab; tagarbejdet på 46 
moderne og tidsvarende boliger 
midt i Ringe by. Bakkekildegård 
Byens Tag har et utroligt bredt 
aktivitetsfelt. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os 
for mere detaljeret info om de 
mange muligheder, vi har at 
byde på.”

Bakkekildegård Byens Tag ApS 
Industrivej 2 – 5750 Ringe – Telefon: 70 20 14 22 – Mobil: 62 21 22 49 

E-mail: info@byenstag.dk – Web: www.byenstag.dk

Bakkekildegård Byens Tag

År 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017



Den 1. september 
opkøbte LOXAM 
GROUP den danske 
del af CRAMO-kædens 
udlejningsaktiviteter, 
inklusive materiel, 
lagerbeholdninger 
samt kunde- og le-
jekontrakter for syv 
afdelinger

”I dag arbejder de dygtige og er-
farne medarbejdere fra CRAMOs 
udlejningsafdeling i LOXAM 
Rental, der tæller 31 afdelinger 
fordelt over hele landet”, fortæller 
afdelingsleder Mikael Damsgaard 
Jensen, Odense”. LOXAM, som 
er Europas største virksomhed 
af sin art, har med opkøbet styr-

ket sin position på det danske 
udlejningsmarked, hvor firmaet 
etablerede sig i 2007. Udover af-
delingsleder Mikael Damsgaard 
Jensen, består det fynske salgs-
team af Peter Andersen og Søren 
Larsen. Begge, kendte ansigter 
i branchen med mange års erfa-
ring og knowhow. ”I den travle 
hverdag arbejder vi målrettet på 
at yde optimal service og rådgiv-
ning til den store og bredt sam-
mensatte kundekreds”, fortsæt-
ter Mikael Damsgaard Jensen

Fra gravemaskiner til  
håndværktøj
LOXAMs kerneforretning er 
udlejning af alt i værktøj og ma-
teriel til den danske bygge- og 
anlægsbranche samt til private. 
Sortimentet spænder bredt og 
LOXAM har alt lige fra skur-
vogne og moduler, gravemaski-

ner, lifte og byggepladshegn til 
alle former for håndværktøj. 
Derudover kan LOXAM Rental 
tilbyde etablering af komplette 
byggepladser med tilhørende 
servicering og projektassistance 
gennem hele byggeperioden. 

”Her på Fyn genereres en stor 
del af vores opgaver af Odense-
områdets letbane- og Facebook-
byggerier samt det ny OUH. 
LOXAM er ISO26000, ISO9001 
og ISO14001 certificeret. Via 
kvalitetsstyring og miljøledelse 
arbejder vi hele tiden på at opti-
mere vores ydelser og sikre vores 
kunder de bedste og mest miljø-
venlige løsninger. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for mere info”, slutter Mikael 
Damsgaard Jensen.

LOXAM Rental  Sivmosevænget 4  5260 Odense S  Tlf.: 70 33 65 65  rental-odense9542@loxam.dk  www.loxam.dk

– RENTAL
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Den 10. november
slipper P. Christensen bæstet løs!
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R   P. Christensen® Odense: Krumtappen 20
R   P. Christensen® Kolding: Trianglen 11
R   P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7

Åbningstider: 

Mandag - fredag:   8.00-17.30

Søndag:    11.00-16.00

Nu er den her snart! Den nye Mercedes-Benz X-Klasse 
kommer til landet den 10. november.

Så kan du endelig opleve den rå og raffinerede 
Mercedes pick-up i virkeligheden. 

Her kombinerer Mercedes det bedste og vildeste fra to 
verdener. Rå motorkraft og køreegenskaber – skarpt 
design og elegant interiør.

Glæd dig til premieren - eller få et smugkig allerede nu 
på pchristensen.dk/x-klasse

Mercedes-Benz X-Klasse 220d 4x2. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 13,5 km/l. CO2-emission 195 g/km.

Mercedes-Benz X-Klasse 250d 4x4 auto. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 12,7 km/l. CO2-emission 207 g/km.

Inden længe slipper 
P. Christensen bæstet løs! 
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Den nye X-Klasse, muskelbjerget fra Mercedes-Benz, er snart på vej til P. Christensen.  
Den 5. januar 2018 kan du nemlig opleve den rå og raffinerede Mercedes pick-up i virkeligheden. 
Her kombinerer Mercedes-Benz det bedste og vildeste fra to verdener. Rå motorkraft og 
køreegenskaber – skarpt design og elegant interiør. 

Smugkig allerede nu på på pchristensen.dk/x-klasse

5. JANUAR 2018
Sæt X 

i kalenderen

R   P. Christensen® Odense: Krumtappen 20
R   P. Christensen® Kolding: Trianglen 11
R   P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7

Åbningstider: 

Mandag - fredag:   8.00-17.30

Søndag:    11.00-16.00

Mercedes-Benz X-Klasse 220d 4x2. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 13,5 km/l. CO2-emission 195 g/km.

Mercedes-Benz X-Klasse 250d 4x4 auto. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 12,7 km/l. CO2-emission 207 g/km.


